
Associado à AMB há 36 anos, o ministro do TST Aloysio Corrêa da Veiga fala 
sobre a importância do associativismo e defende que os códigos de ética e 

conduta são fundamentais para a boa atividade jurisdicional
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Eleições Diretas: TJRR é o primeiro 
a adotar essa prática para a escolha 
da mesa diretora. Um exemplo de 

democratização e evolução do Judiciário

Inscreva-se no 1º Prêmio de Literatura 
para Magistrados! Ação comemora os 70 
anos da Associação com homenagens aos 

melhores em poesia, crônica ou conto
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Prezados (as) colegas, 

2018 foi um ano de muitas lutas e grandes conquistas, apesar das 
adversidades. Com o apoio da diretoria e dos presidentes de associa-
ções fi liadas, conseguimos vencer todos os obstáculos e alcançar a 
necessária e justa recomposição salarial, resgatando uma dívida com 
nossos aposentados. 

Com a alteração da decisão do ministro Luiz Fux em relação à ajuda 
de custo moradia, agora, a questão vai ao Plenário do STF. Resta-nos 
fazer avançar a proposta de Valorização por Tempo na Magistratura 
como forma de restabelecer o sentido de carreira. 

O trabalho da Comissão da AMB destinada a avaliar as informa-
ções do Relatório Justiça em Números merece destaque. Em 11 de 
dezembro, os colegas apresentaram ao secretário especial de Progra-
mas, Pesquisas e Gestão Estratégica do CNJ, Richard Pae Kim, nossas 
contribuições para o aprimoramento dos dados do anuário. 

No Conselho, ressalto, ainda, o esforço dos integrantes da Comis-
são da Permuta. Em novembro, reforçaram ao presidente, Dias Toff oli, 
a constitucionalidade do pleito e pediram que ele fosse pautado. 

Os próximos meses serão intensos. No primeiro semestre do 
ano, apresentaremos os resultados da pesquisa “Quem somos. A 
Magistratura que queremos”, a fi m de traçar um perfi l atual da car-
reira e atualizar as informações da última sondagem, de 1997. Vamos 
divulgar, ainda, como a sociedade avalia o sistema de Justiça bra-
sileiro, por meio do “Estudo da Imagem do Judiciário”, realizado em 
parceria com a FGV-RJ. 

Os preparativos para o VII Encontro Nacional de Juízes Estaduais 
(Enaje) já estão bem encaminhados. O maior evento da Magistratura 
estadual ocorrerá entre 23 e 25 de maio, em Foz do Iguaçu (PR), com o 
apoio da Amapar. As inscrições estão abertas no nosso site.

Na área cultural, o 1º Prêmio Nacional de Literatura para Magistra-
dos será uma das ações comemorativas dos 70 anos da entidade, que 
serão completados em setembro de 2019. Os interessados em parti-
cipar com uma obra inédita de poesia, crônica ou conto têm até 31 de 

janeiro para enviar o material.
Por fi m, agradeço a todos pela 

confi ança na nossa gestão e desejo 
que este Ano Novo nos traga ainda 
mais forças para enfrentarmos as 
grandes lutas que nos aguardam.

 

Jayme de Oliveira
Presidente da AMB

DIRETORIA
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ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DESTA EDIÇÃO EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018



3AMB Informa

SAÚDE

Taluama Cabral

Atenta ao crescente número de 
magistrados com depressão, 
estresse, crise de pânico e ansie-

dade, entre outros transtornos mentais 
e comportamentais, a AMB promoveu, 
nos dias 8 e 9 de novembro, em Ribei-
rão Preto (SP), o curso “Programa Free-
mind: Gestão da Emoção” para associa-
dos de todo o Brasil. O treinamento foi 
conduzido pelo psicanalista e escritor 
Augusto Cury, autor da Teoria da Inteli-
gência Multifocal.

A iniciativa, realizada pela entida-
de em parceria com o Instituto Augusto 
Cury, com o apoio do CNJ, proporcionou 
aos participantes uma imersão em estu-
dos acerca do funcionamento da mente 
humana, seus aspectos subjetivos e sua 
influência sobre a saúde emocional e os 
relacionamentos sociais das pessoas. 

Dados do CNJ revelam que tais 
transtornos são a quarta causa de 
afastamento de magistrados e servi-
dores da Justiça (11,1% dos casos). “O 
primeiro e pior inimigo é o que vem de 
dentro, decorrente do esmagamento 
da qualidade de vida pela sobrecarga 
do trabalho intelectual”, disse Augusto 

Cury. “É papel da associação cuidar dos 
associados e desses problemas psico-
lógicos do mundo moderno”, comple-
mentou Jayme de Oliveira.

Multiplicadores
Os participantes, agora embaixado-

res do Programa, serão multiplicadores 
do conteúdo adquirido e, para isso, te-
rão acompanhamento periódico. Além 
do treinamento, eles receberam mate-
rial digital de apoio para ser desenvol-
vido em grupos de discussão. 

Para o conselheiro do CNJ Valtércio 
de Oliveira, um dos participantes, as di-

nâmicas mexeram com o lado emocio-
nal, que afeta não apenas o magistra-
do, mas o ser humano. 

“Nos apresentaram ferramentas 
que podem transformar a nossa vida e 
a daqueles que cruzam nosso caminho 
para melhor”, ressaltou o presidente do 
Fonajuv, Carlos Limongi.

Por meio de ofício enviado à AMB, a 
presidente do TRE-PA, Célia Regina Pi-
nheiro, parabenizou a Associação “pela 
iniciativa de promover capacitação 
para multiplicação de conhecimentos 
na área da saúde mental em benefício 
dos magistrados brasileiros”.

Como resultado da parceria com a AMB, o Instituto Augusto Cury disponibili-
zou a todos os associados o acompanhamento individual por meio de um pro-
grama gratuito de prevenção ao suicídio e transtornos emocionais, o “Você é 
insubstituível”. Em www.voceeinsubstituivel.com.br, o magistrado interessado 
pode encontrar o conteúdo e, também, ter acesso ao acompanhamento do psi-
canalista, que vai enviar novos materiais de estudo e propor ações específicas 
durante 30 dias.

Você é insubstituível
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Em ação inédita no Judiciário, AMB promove curso voltado ao 
desenvolvimento da inteligência emocional e à prevenção de transtornos

Gestão da emoção 
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PELO BRASIL

Contato direto 
com a Magistratura

Renata Brandão e Taluama Cabral

Interação da AMB com magistrados de todo o Brasil 
reforça a importância, para a atual gestão, de uma 
comunicação direta e uma atuação pautada no diálogo 
e na unidade da carreira 

Os ministros do STF Dias Toffoli (presidente) e Luiz Fux (vice-presidente) participaram de almoço com ministros do STJ, 
presidentes de tribunais e de associações promovido pela Amaerj, no Museu da Justiça. O presidente Jayme de Oliveira afir-
mou que esses encontros com o ministro Toffoli serão replicados em todo o Brasil, para que sejam reforçados os laços do 
Judiciário. Em seguida, Toffoli visitou a primeira sede da AMB. No mesmo dia, participaram da entrega do 7º Prêmio Amaerj 
Patrícia Acioli de Direitos Humanos, no TJRJ, cujo tema central foram os refugiados.

Jayme de Oliveira participou da abertura 
do 44º Fórum Nacional de Juizados Especiais 
(Fonaje), que abordou a judicialização das re-
lações sociais. O evento foi realizado no audi-
tório do TJRJ, na capital fluminense, e contou 
com a presença do ministro do STJ Antonio 
Saldanha Palheiro.

O TJAL homenageou o presidente 
Jayme de Oliveira com a Comenda do 
Mérito Judiciário Desembargador Mou-
ra Castro, em cerimônia no pleno da 
Corte. A honraria é concedida aos que 
contribuem com o Poder Judiciário e o 
desenvolvimento do estado. Em dis-
curso, o presidente do Tribunal alago-

ano, Otávio Leão Praxedes, disse que Jayme de Oliveira “é um magistra-
do reconhecido nacionalmente e admirado em todos os segmentos do 
Judiciário”. Ao ser reconhecido, o presidente da AMB se disse honrado e 
declarou ter enorme carinho pelo estado.

Rio de Janeiro (RJ) - 12/11

Rio de Janeiro (RJ) - 21/11

O XII Encontro Nacional do Poder Judiciário, promovido pelo CNJ, 
com apoio da AMB e da Amapar, em Foz do Iguaçu, contou com a 
presença do presidente Jayme de Oliveira e de integrantes da dire-
toria da AMB, que elogiaram o trabalho da atual gestão do CNJ, sob o 
comando do ministro Dias Toffoli. No encontro, foram aprovadas as 
metas nacionais do Poder Judiciário de 2019. (Leia mais na página 8)

Foz do Iguaçu (PR) - 3/12

Maceió (AL) - 14/11
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ENCONTRO

Foz do Iguaçu (PR) sediará a 
sétima edição do Encontro 
Nacional de Juízes Estaduais 

(Enaje), que terá como tema “A Ma-
gistratura na sociedade brasileira 
entre o real e o ideal”. Promovido 
pela AMB, em parceria com a Asso-
ciação dos Magistrados do Paraná 
(Amapar), o evento será realizado 
entre os dias 23 e 25 de maio, no 
hotel Recanto Cataratas.  

Os preparativos estão a todo 
vapor e o presidente Jayme de 
Oliveira tem se reunido com os 
integrantes das comissões Exe-
cutiva e Científica para acertar o 
planejamento. Em reunião ocor-
rida no dia 3 de dezembro, foi 
definido que a empresa MGM, 
de Curitiba, cuidará do trans-
porte aéreo e da hospedagem. 
As inscrições estão abertas em 
www.amb.com.br/enaje2019. 

Comissões
Fazem parte da Comissão 

Executiva Geraldo Dutra (coor-
denador), Maria Isabel da Silva, 
Márcio Tokars, Ariel Nicolai, Átila 
Naves, Jussara Schittler, Marcos 
Antônio de Souza, Ney Alcântara e 
Rogério Cunha. 

Da Comissão Científica, Fre-
derico Mendes Júnior (coordena-
dor), Julianne Marques, Michelini 
Jatobá, Patrícia Cerqueira, Vanes-
sa Mateus, Flávia da Costa Viana, 
Ângelo Vettorazzi e José Laurindo.

Vem aí o VII Enaje
Renata Brandão

Maior evento da Magistratura estadual abre suas inscrições pela internet
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Entrevista 
Geraldo Dutra de Andrade Neto 
Presidente da Associação dos Magistrados do Paraná e coordenador da 
Comissão Executiva

O que representa para a Amapar 
ser a anfitriã do Enaje?

É uma satisfação e grande respon-
sabilidade para a Amapar receber esse 
grande evento da Magistratura.

 
O que os participantes podem 

esperar desta edição?
Realizaremos, com a AMB, um 

evento focado nas questões impor-
tantes à Magistratura. Autoridades e 

profissionais renomados de diferentes 
áreas e do Judiciário estarão conosco 
para conversar e nos auxiliar a traçar 
um caminho promissor. A Magistratu-
ra brasileira, em especial a estadual, é 
essencial à democracia e tem demons-
trado, por meio de um árduo trabalho e 
destacada dedicação, sua importância 
para a construção de um Estado brasi-
leiro próspero e que respeita os direitos 
dos seus cidadãos.
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STF

O ministro Alexandre de Moraes, 
do STF, deferiu o pedido da AMB 
de ingresso como amicus curiae 

na Ação Direta de Inconstitucionalida-
de (ADI) 6025, ajuizada pela PGR contra 
trecho da Lei 7713/1988, que dispõe so-
bre o Imposto de Renda (IR). 

Pedido de
amicus curiae deferido

Marcelo Galli

AMB participará de julgamento da ação que busca a isenção do Imposto 
de Renda a trabalhadores ativos portadores de doenças graves
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A AMB ingressou, no STF, com pedido de amicus curiae 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5331, ajuiza-
da pela PGR. Nela, é questionado o parágrafo 1º do artigo 
90 da Lei Complementar 59/2001, de Minas Gerais, que dis-
põe sobre a organização e a divisão judiciárias do estado. 

O dispositivo trata da necessidade de o TJMG auto-
rizar, ou não, o prosseguimento de investigações poli-

O Plenário do STF iniciou o julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 5874, em que a PGR questiona o 
decreto presidencial de 2017 que concede indulto natalino e 
comutação de penas a condenados. 

AMB ingressa em ação sobre investigação de juízes

Indulto natalino

ciais quando houver indício da prática de crime por 
magistrados. 

Para a PGR, a regra confere ao Tribunal prerrogativa 
não prevista na Constituição Federal, nem na Loman. 

No entanto, a AMB esclarece que a garantia é a 
mesma contida no artigo 33 da Loman. A ministra Rosa 
Weber é relatora da ADI.

Após a realização de duas sessões para apreciação do 
caso, já foi formada uma maioria (6 a 2) a favor da manuten-
ção da prerrogativa. Na primeira, em 21 de novembro, houve a 
leitura do relatório pelo ministro Luís Roberto Barroso, a ma-
nifestação da PGR e as sustentações orais dos amici curiae, 
dentre os quais a AMB. O último julgamento, no dia 29 de no-
vembro, foi suspenso por pedido de vista do ministro Luiz Fux.

A PGR questiona o artigo que 
prevê a isenção do IR para aposen-
tados com doenças graves. Para 
a PGR, a concessão do benefício 
apenas a aposentados, excluin-
do trabalhadores em atividade que 
sofrem das mesmas enfermidades, 

fere princípios constitucionais. Por 
isso, pede que o STF também permi-
ta a isenção a eles. 

A AMB também defende a incons-
titucionalidade da norma, para que al-
cance magistrados em atividade, por-
tadores das doenças especificadas. 

No mérito, a Associação alega 
que a violação constitucional é de 
grau muito mais elevado do que o 
afirmado pela PGR, “porque é obvia-
mente mais gravoso submeter o ser-
vidor acometido de doença grave ao 
trabalho sem o benefício fiscal, do 
que manter a concessão do benefí-
cio fiscal ao aposentado que possui a 
mesma doença grave”.

Para a AMB, é nítido o processo de 
“inconstitucionalização” da norma, a 
partir da verificação dos fatos assi-
nalados pela PGR na sua petição ini-
cial. A PGR diz que com a evolução da 
medicina, da ciência e da tecnologia, 
muitas pessoas, mesmo acometidas 
por doenças graves, passaram a con-
seguir conciliar o seu tratamento com 
a atividade profissional.
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STJ

Em sessão realizada no dia 21 de 
novembro, a Corte Especial do STJ  
manteve o foro especial por prer-

rogativa de função para desembarga-
dores, não apenas em casos de crimes 
cometidos no exercício da função, mas 
também nos crimes comuns, sem rela-
ção com a atividade. 

O entendimento foi firmado durante 
análise de questão de ordem no julga-
mento de uma ação penal envolvendo um 
desembargador do TJPR. A AMB prestou 
assistência jurídica ao desembargador.

Por maioria de votos, o colegia-
do seguiu o relator, ministro Benedi-
to Gonçalves. De acordo ele, “em se 
tratando de acusado e de julgador, 
ambos membros da Magistratura na-
cional, pode-se afirmar que a prerro-
gativa de foro não se justifica apenas 
para que o acusado possa exercer 
suas atividades funcionais de forma 
livre e independente, pois é preciso, 
também, que o julgador possa reunir 
condições necessárias ao desempe-
nho de suas atividades judicantes de 
forma imparcial”.

O ministro comentou, ainda, que a 
medida também tem entre seus obje-

Foro especial
para desembargadores

Marcelo Galli

Tribunal da Cidadania mantém prerrogativa, também, para crimes 
comuns, que não tenham relação com a função judicante
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tivos “resguardar a própria prestação 
jurisdicional criminal de questiona-
mentos que, em tese, poderiam ser fei-
tos em razão da prolação de decisões 
por juiz que poderá, eventualmente, no 
futuro, ter interesse em decisões admi-
nistrativas que dependerão de delibe-
ração da qual venha a participar o de-
sembargador acusado”.

A questão de ordem foi proposta 
pelo MPF. O órgão pediu o deslocamen-
to da ação para a primeira instância, le-
vando em consideração o entendimen-
to firmado pelo STF no julgamento da 
Ação Penal 937, no qual a prerrogativa 
de foro foi restringida a parlamentares 
federais. Naquele caso, o STF entendeu 
que “o foro por prerrogativa de função 
é restrito a crimes cometidos ao tempo 
do exercício do cargo e que tenham re-
lação com o cargo”. 

A Corte Especial não seguiu a mesma 
linha em relação aos desembargado-
res tendo em vista a forma peculiar por 
meio da qual a carreira da Magistratura 
é estruturada, o que não permite com-
paração com as demais carreiras, como 
a dos parlamentares, de governadores 
ou de conselheiros de tribunais de con-
tas, já que não estão submetidos a uma 
estrutura hierárquica.

A divergência foi inaugurada pelo 
ministro Luis Felipe Salomão. Em 
sua opinião, o foro por prerrogativa 
de função deve ser aplicado apenas 
nos casos em que os desembarga-
dores e juízes dos tribunais regio-
nais federais, tribunais regionais 
eleitorais e tribunais regionais do 
trabalho cometam crimes “durante o 
exercício do cargo e relacionados às 
funções desempenhadas”. 

É preciso que o julgador possa reunir 
condições necessárias ao desempenho de 

suas atividades judicantes de forma imparcial

Benedito Gonçalves

*Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ
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CNJ

Metas aprovadas

Planejamento para 2019 foi discutido durante as plenárias setoriais 
do XII Encontro Nacional do Poder Judiciário 
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Representantes de tribunais 
de vários segmentos fo-
ram informados, durante 

o encerramento do XII Encontro 
Nacional do Poder Judiciário, rea-
lizado no dia 4 de dezembro, em 
Foz do Iguaçu (PR), sobre as oito 
metas nacionais que vão orientar 
suas prioridades administrativas. 

São elas:  julgar mais pro-
cessos do que os distribuídos; 
julgar processos mais antigos; 
aumentar os casos soluciona-
dos por conciliação; priorizar o 
julgamento dos processos rela-
tivos à corrupção, à improbidade 
administrativa e a ilícitos elei-
torais; impulsionar processos à 
execução; priorizar o julgamen-
to das ações coletivas; priorizar 
o julgamento dos processos 
dos maiores litigantes e dos re-
cursos repetitivos; e priorizar 
o julgamento dos processos 
relacionados a feminicídios e à 
violência doméstica e familiar 
contra a mulher.

“São metas desafiadoras, 
mas que trazem um norte a to-
dos os tribunais na coordenação 
de agendas, pautas e objetivos, 
de forma transparente, além de 
mostrar que estamos cientes e 
conectados com os anseios da 
sociedade”, disse o presidente do 
CNJ, ministro Dias Toffoli.

Renata Brandão

A diretoria da AMB presti-
giou e apoiou o evento, que foi 
promovido pelo CNJ. “Foi pos-
sível conhecer os caminhos a 
serem traçados e seguidos pelo 
Poder Judiciário no próximo ano, 
que terão um grande impacto 
não só para o jurisdicionado, 
mas para todos os juízes”, disse 
o secretário de Relações Inter-
nacionais da AMB e presidente 
da Amapar (também apoiadora), 
Geraldo Dutra.

Na abertura do Encontro, o 
presidente Jayme de Oliveira elo-
giou o trabalho da atual gestão 
do CNJ, que tem se pautado pela 
interlocução. “É uma oportunida-
de para a construção do diálogo 
e do consenso, de um Judiciário 
melhor, que é o que todo mundo 
sonha e deseja”, ressaltou.

Participação
Além de ministros do STJ e do 

STM, conselheiros e presidentes 
de tribunais, estiveram presen-
tes, da AMB, Maria Isabel da Silva 
(vice-presidente Administrativo), 
o conselheiro fiscal, Helvécio de 
Britto; a secretária-adjunta de 
Assuntos Legislativos, Ana Rita 
Nery; e a diretora de Relações 
Internacionais,  Flávia da Costa 
Viana, além da vice-presidente 
da Apamagis, Vanessa Mateus.

Manoel Calças6 e Nelson Missias 
de Morais7 José Arimatéa Neves8

Julianne Marques9, Geraldo Dutra10, Frederico Mendes Júnior11, Dias Toff oli12, 
Maria Rita Manzarra, Carlos von Adameck13 e Daiane Nogueira14

Márcio Tokars15, Julianne Marques, Márcio Schiefl er16 , Maria Rita 
Manzarra, Geraldo Dutra e Henrique Ávila17

Patrícia Cerqueira4 e Renata Gil5Ney Alcântara1, Micheline Jatobá2 
e Maria Rita Manzarra3 

 1Presidente da Almagis, 2da Secretaria de Assuntos Institucionais da AMB, 3diretora-tesoureira adjunta da AMB, 4diretora-adjunta da Justiça Eleitoral 
da ENM, 5vice-presidente Institucional da AMB e presidente da Amaerj, 6presidente do TJSP, 7vice-presidente de Planejamento Estratégico, Previdência e 
Assuntos Jurídicos da AMB e presidente do TJMG, 8vice-presidente de Prerrogativas da AMB e presidente da Amam, 9vice-presidente de Direitos Humanos 
da AMB e presidente da Asmeto, 10secretário de Relações Internacionais da AMB e presidente da Amapar, 11coordenador da Justiça Estadual da AMB, 
12presidente do STF e do CNJ, 13secretário-geral do CNJ, 14secretária-geral do STF, 15diretor-tesoureiro da AMB, 16conselheiro do CNJ e 17conselheiro do CNJ.
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A vice-presidente Institucional 
da AMB e presidente da Amaerj, 
Renata Gil, participou, no dia 7 de 

novembro, no CNJ, da 1ª reunião do gru-
po de trabalho instituído para elabo-
ração de estudos, análise de cenários, 
eventos de capacitação e diálogo com 
os tribunais brasileiros sobre o cumpri-
mento da Resolução CNJ 255/2018, que 
institui a Política Nacional de Incentivo 

Participação feminina 
no Judiciário

Carolina Lobo

Por meio de uma 
comissão, AMB 
elabora estudos e 
mantém diálogo 
junto aos tribunais 
pelo cumprimento 
da Resolução 
255/2018

à Participação Institucional Feminina 
no Poder Judiciário.

De acordo com a norma, todos os 
ramos e unidades do Judiciário devem 
adotar medidas que visem a assegu-
rar a igualdade de gênero, propondo 
diretrizes e mecanismos que orientem 
os órgãos judiciais a incentivar a par-
ticipação de mulheres nos cargos de 
chefia e assessoramento, bancas de 

concurso e, também, como expositoras 
em eventos institucionais.

Na oportunidade, o grupo presidido 
pela conselheira Maria Iracema do Vale 
discutiu seu plano de trabalho. “O levanta-
mento dos dados existentes sobre a parti-
cipação feminina objetiva uma integração 
dessa pauta com a sociedade, além de 
elaborar estratégias para a efetivação da 
igualdade constitucional”, frisou Renata Gil.

Carolina Lobo e Taluama Cabral

AMB trata da Resolução 219 com corregedor 

Renata Gil; Maria Iracema do Vale e Maria Tereza Uille (conselheiras do CNJ); Patrícia Helena 
Panasolo (Ajufe); Noêmia Porto (Anamatra); e Flávia Moreira (CNJ)

Integrantes do grupo de trabalho ins-
tituído pela AMB sobre a Resolução CNJ 
219/2016 estiveram com o corregedor na-
cional de Justiça, ministro Humberto Mar-
tins, em 8 de novembro, para tratar de sua 
aplicação no âmbito dos tribunais. O ato 
normativo dispõe sobre a distribuição de 
servidores, cargos em comissão e funções 
de confiança nos órgãos do Poder Judiciá-
rio de 1º e 2º graus, proporcionalmente à 
demanda processual.

Na ocasião, falaram sobre os estudos 
realizados pelo grupo, que foi criado para 
debater o tema, e defenderam a imple-
mentação fiel da Resolução. Para a comitiva, o dispositivo 
tem se mostrado indispensável para a melhoria da pres-
tação jurisdicional, porém, alguns tribunais ainda não 

Ministro Humberto Martins com os membros do grupo: Fernando Cury, presidente da Amamsul; 
Vanessa Mateus, vice-presidente da Apamagis; Maria Aparecida Gadelha, presidente da AMPB; 
Gustavo Plech, vice-presidente da Amase; Maria Rita Manzarra, diretora-tesoureira adjunta da 
AMB; e o presidente da Amapi, Thiago Brandão
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aplicam o que foi disposto pelo CNJ. Foi ressaltado, ainda, 
que a norma já sofreu dilações de prazo e que não se jus-
tifica uma mora em seu cumprimento.



10 AMB Informa

CNJ

A vice-presidente Institucional da 
AMB e presidente da Amaerj, 
Renata Gil, acompanhou, no dia 

6 de novembro, integrantes do Grupo 
de Trabalho da Comissão da Permuta 
da Associação, que se reuniram com 
o presidente do STF e do CNJ, ministro 
Dias Toffoli, para falar sobre o Pedido 
de Providências (PP) 0004074-05.2015-
2.00.0000, referente à permuta de ma-
gistrados estaduais, pendente de apre-

Permuta de 
magistrados estaduais

Da redação

Andressa Lanzellotti   e Marcelo Galli 

Grupo de Trabalho da AMB que trata do tema solicita ao ministro Dias Toffoli 
que o processo seja pautado para apreciação do Plenário

ciação pelo Plenário do colegiado.
Eles reiteraram a constitucionalida-

de do tema, que é amplamente defendi-
do pela AMB, e pediram que seja pau-
tado. Renata Gil afirmou que esse é um 
processo que a Associação entende es-
tar amadurecido, tendo, inclusive, ela-
borado pareceres como o do professor 
André Ramos Tavares, da Universidade 
de São Paulo (USP), que traz elementos 
de prova que evidenciam a necessidade 

Membros da diretoria e do Grupo 
de Trabalho da Comissão da Permu-
ta da AMB conversaram, no dia 7 de 
novembro, na sede do STJ, com o cor-
regedor nacional de Justiça, ministro 
Humberto Martins, sobre o Pedido de 
Providências que trata da permuta en-
tre magistrados estaduais. A reunião 
também contou com a presença do mi-
nistro Napoleão Nunes Maia Filho.

Sobre o pleito, que ainda aguar-
da apreciação do Plenário, os partici-
pantes disseram ser um tema caro à 
Magistratura, amparado constitucio-
nalmente. Segundo o coordenador da 
Justiça Estadual da Associação, Frede-

Também estavam presentes a vice-presidente de Direitos Humanos e presidente da Asmeto, Julianne 
Marques; o diretor-tesoureiro, Márcio Tokars; o secretário de Relações Internacionais e presidente da 
Amapar, Geraldo Dutra; a diretora-tesoureira adjunta, Maria Rita Manzarra; Gustavo Teles e Renata 
Nadyer, do Grupo de Trabalho da AMB; e o presidente da Amamsul, Fernando Cury

de regulamentação da permuta. 
Também participaram do encon-

tro: Renata Nadyer, Augusto de Luna e 
Gustavo Veras, do Grupo de Trabalho; a 
secretária de Pesquisas e Estatísticas 
Judiciárias e membro da Secretaria de 
Assuntos Institucionais da AMB, Mi-
chelini Jatobá; e da AMPB, Maria Apa-
recida Gadelha (presidente), junto a 
Max de França e Leila Cristiani Correia 
(vice-presidentes).
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Humberto Martins recebe diretoria da AMB

rico Mendes Júnior, a permuta é uma 
demanda antiga da entidade, inteira-
mente compatível com a Constituição 
Federal e com a Lei Orgânica da Magis-

tratura (Loman). O magistrado expli-
cou, ainda, que o assunto teve origem 
no pedido ao Conselho formulado pela 
Amase e pela Amapar.
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O CNJ decidiu, por unanimida-
de, conhecer da Revisão Dis-
ciplinar (RevDis) 0004070-

31.2016.2.0.0000 e julgar extinta a 
punibilidade em razão da prescrição da 
pretensão punitiva, conforme voto do 
relator Valdetário Monteiro.

Juntas, a AMB e a AMPB atuaram in-
tensamente em defesa da juíza do TJPB, 

Atuação conjunta 
com a AMPB

Carolina Lobo

Plenário arquiva processo contra juíza devido à prescrição da pretensão 
punitiva; no mesmo dia, foi empossada a conselheira Maria Cristiana Ziouva

que já havia sido investigada pelo tribu-
nal. Foi demonstrado no plenário, inclu-
sive, que o TJPB não encontrou indícios 
de ilícitos penais e arquivou o inquérito.

A discussão se deu, principalmen-
te, em torno do prazo prescricional de 
cinco anos previsto na Resolução CNJ 
135/2011, acerca de ritos e penalidades 
do procedimento administrativo disci-

plinar aplicável a magistrados.
A decisão favorável ocorreu na 282ª 

ordinária, em 20 de novembro. A sessão 
foi precedida pela posse da conselheira 
Maria Cristiana Ziouva, na vaga des-
tinada ao MPF.  A diretora-tesoureira 
adjunta da AMB, Maria Rita Manzarra, 
representou o presidente Jayme de Oli-
veira na ocasião.

Carolina Lobo

Pelo aprimoramento do Justiça em Números 
A Comissão da AMB destinada a avaliar as informações do Re-

latório Justiça em Números apresentou, em 11 de dezembro, ao se-
cretário especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do 

Érika Brandão (Secretaria de Assuntos Institucionais); Rodolfo Barros 
(Secretaria de Comunicação Institucional), Maria Aparecida Gadelha, 
presidente da AMPB, e Maria Rita Manzarra, diretora-tesoureira adjunta

Os presidentes Ricardo Alexandre Costa (ACM); Maria Aparecida Gadelha 
(AMPB); e Vera Deboni (Ajuris), acompanhada de Vera Regina Muller, da 
mesma entidade, com Maria Cristiana Ziouva

Da Comissão, Ricardo Chimenti, Paulo César Neves, Kátia Pereira e Maurício 
Drummond, com Jesus Camargo (Asmego), Richard Pae Kim (CNJ), Flávia 
Moreira (CNJ) e Gabriela Soares (CNJ)

CNJ e juiz auxiliar da presidência do órgão, Richard Pae 
Kim, as contribuições para o aprimoramento dos dados 
estatísticos do anuário.

O coordenador da Comissão e vice-presidente de 
Políticas Remuneratórias da AMB, Paulo César Neves, 
informou que o grupo, criado por ocasião do Relatório 
ano base 2016, permanece ativo e está à disposição 
para auxiliar o CNJ.

Richard Pae Kim, por sua vez, deu uma notícia 
que muito contribuirá com o Relatório: o CNJ firmou 
um termo de cooperação técnica com o PNUD para 
desenvolver um projeto para aprimorar seu sistema 
estatístico com soluções de inteligência artificial.  A 
iniciativa será implementada, inicialmente, no TJDFT, 
TRT10 (DF/TO) e TRF2 (ES/RJ).
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Ajuda de custo moradia
Na última sessão plenária do ano, conselheiros acolhem ato que defi ne a 

concessão do benefício aos magistrados

CNJ
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O CNJ aprovou a regulamenta-
ção da ajuda de custo mora-
dia para a Magistratura, por 

meio do Ato Normativo 0010558-
31.2018.2.00.0000. A decisão, unâni-
me, foi tomada durante a 51ª sessão 
extraordinária do órgão, a última ple-
nária do ano, no dia 18 de dezembro. 
O presidente Jayme de Oliveira estava 
presente, junto a membros da diretoria 
e presidentes de associações filiadas. 

A regra entrou em vigor no dia 1º 
de janeiro. Conforme levantamento 
do órgão, cerca de 1% da Magistratura 
terá direito a receber o benefício que 
foi revogado pelo ministro Luiz Fux, 

Carolina Lobo e Marcelo Galli

do STF, em 26 de novembro, nos autos 
das Ações Ordinárias (AOs) 1773, 1946 e 
1975 e Ação Cível Originária (ACO) 2.511. 
Em sua decisão, determinou que o CNJ 
e o CNMP regulamentassem a ajuda de 
custo moradia para magistrados e pro-
motores, respectivamente.

O texto aprovado  definiu que o 
pagamento excepcional fica condi-
cionado ao atendimento cumulativo 
das seguintes situações: não existir 
imóvel funcional disponível; o cônju-
ge, companheiro ou qualquer pessoa 
que resida com ele, não ocupar imóvel 
funcional nem receber ajuda de cus-
to moradia; o magistrado ou cônjuge 

ou companheiro não ser ou ter sido 
proprietário, promitente comprador, 
cessionário ou promitente cessioná-
rio de imóvel na comarca de exercício, 
incluída a hipótese de lote edificado 
sem averbação de construção, nos 12 
meses que antecederam a sua mudan-
ça de comarca ou juízo; o magistrado 
deve exercer suas atribuições em loca-
lidade diversa de sua comarca ou juízo 
original; a indenização será destinada 
exclusivamente ao ressarcimento de 
despesas realizadas com aluguel de 
moradia ou hospedagem administrada 
por empresa hoteleira; natureza tem-
porária, caracterizada pelo desempe-
nho de ação específica.

A norma determina, ainda, que o re-
cebimento da ajuda cessará quando o 
magistrado recusar o uso do imóvel fun-
cional colocado à sua disposição; o côn-
juge ou companheiro ocupar imóvel fun-
cional; ou o magistrado passar a residir 
com outra pessoa que ocupe imóvel fun-
cional ou receba ajuda de custo moradia.

Além de Jayme de Oliveira, estavam: Frederico Mendes Júnior (coordenador da Justiça Estadual), Maria Rita Manzarra 
(diretora-tesoureira adjunta) e Fernando Cury (assessor da presidência); e os presidentes Fernando Bartoletti 

(Apamagis), Ricardo Alexandre Costa (ACM), Farley Ferreira (Amatra 2) e Eduardo Eugênio Siravegna Júnior (Amamsul) 

Para receber a parcela, o magistrado vai precisar 
apresentar antes o comprovante do pagamento do 
aluguel ou hospedagem. O dinheiro não poderá ser 

usado para o pagamento de condomínio ou impostos, 
como o IPTU, por exemplo.



13AMB Informa

Manifestação 
nas redes sociais 

Doze pedidos de providências sobre o Provimento 71/2018, que trata do tema, 
são arquivados pelo colegiado

CNJ
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Da redação

O Plenário do CNJ julgou improce-
dente e arquivou 12 pedidos de 
providências relativos ao Provi-

mento 71/2018 da Corregedoria Nacio-
nal de Justiça, que trata do uso de e-mail 
institucional por membros e servidores 
do Judiciário, e a manifestação nas re-
des sociais. Os processos que tramitam 
no órgão em desfavor de magistrados 
foram julgados em 11 de dezembro, na 
presença de diretores da AMB e presi-
dentes de entidades. 

Por unanimidade, o colegiado acom-
panhou o voto do corregedor nacional 
de Justiça, ministro Humberto Martins, 
que destacou não ter havido reiteração 
de conduta dos magistrados e que o 
Provimento é recente. Contudo, reiterou 
a necessidade de sua observância, a fim 
de se evitar a instauração de futuros pe-
didos de providências. “O Provimento 71 
continua válido e hígido”, finalizou.

O presidente do CNJ e do STF, mi-
nistro Dias Toffoli, afirmou que o ar-
quivamento não significa que o órgão 
ficará desatento ao cumprimento do 
Provimento. “É necessário termos 
consciência de que a Magistratura 
deve se pautar pela sua cautela, inde-
pendência e imparcialidade. É por isso 

que nós temos autonomia e somos um 
Poder”, complementou.

O ministro defendeu que o Judiciá-
rio deve trabalhar na formação, quali-
ficação e orientação de seus membros. 
Como exemplo, citou ações da AMB 
de conscientização dos magistrados 
sobre os cuidados necessários à utili-
zação das redes sociais. “A Escola Na-

cional da Magistratura da AMB promo-
verá em 2019 um evento sobre Direito 
e Internet”, lembrou.

Ele ainda anunciou um convênio do 
CNJ, em conjunto com a Enfam e a Ena-
mat, com as demais escolas da Magis-
tratura quanto ao uso da internet e das 
redes sociais. O conselheiro Aloysio Cor-
rêa da Veiga está à frente do projeto.

Procedimentos instaurados
A AMB ingressou como interessada 

nos feitos defendendo que as mani-
festações dos magistrados em redes 
sociais não materializam a conduta ve-
dada pelo texto constitucional, de exer-
cício de atividade político-partidária. 
Sustenta, ainda,  que os magistrados, 

como todos os cidadãos inseridos na 
sociedade, podem exercer com liber-
dade o direito de se expressar, a teor 
do artigo 5º, IV, da Constituição Fede-
ral, desde que o façam sem excessos e 
respeitando a vedação expressa na Lei 
Orgânica da Magistratura (Loman).

A Escola Nacional da Magistratura 
da AMB promoverá em 2019 

um evento sobre Direito e Internet  

Dias Toffoli
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Corregedor arquiva ação sobre férias indenizadas

O corregedor nacional de Justiça, Hum-
berto Martins, arquivou o Pedido de Provi-
dências (PP) 0006983-15.2018.2.00.0000, 
sobre indenização de férias não gozadas 
por magistrados de Goiás. 

O processo foi instaurado em de-
corrência de inspeção realizada pela 
Corregedoria Nacional de Justiça, de 7 a 
11 de maio, no TJGO, para acompanhar 
o planejamento sobre a concessão de 
férias a magistrados. De acordo com 
o auto circunstanciado da inspeção, o 
pagamento de indenização de férias de 
magistrados do Poder Judiciário do Es-
tado de Goiás ocorria “sem previsão na 
legislação estadual e da verificação da 
autorização de pagamento dessas in-

Carolina Lobo

A vice-presidente Administrativo 
da AMB, Maria Isabel da Silva, 
participou, em 21 de novembro, 

da 1ª reunião da nova composição do 
Comitê Gestor Nacional de Atenção In-
tegral à Saúde de Magistrados e Servi-
dores do Poder Judiciário, do CNJ. 

Coordenado pelo conselheiro Val-
tércio de Oliveira, o grupo visa a propor 

Atenção integral à saúde 

Carolina Lobo e Marcelo Galli

AMB participa de comitê gestor que tem como objetivo promover campanhas, 
eventos e pesquisas relacionadas à temática

denizações de forma generalizada”.
A AMB e a Asmego foram admitidas 

como interessadas no processo e de-
fenderam a legalidade da parcela, de-
vidamente autorizada pela Resolução 
CNJ 133/11; por norma local (resoluções 
TJGO 73/2017 e 79/2017) e respaldada 
em decisões judiciais do STF, a exemplo 
da proferida no MS 28.286. 

Apontaram, também, a existência 
de critérios objetivos, previstos em re-
solução local, para o deferimento dos 
pedidos de férias indenizadas postula-
dos pelos magistrados. 

Acrescentaram que o pagamento 
de férias indenizadas somente ocorre 
se, e quando, existe previsão e efetiva 

disponibilidade orçamentária, e que 
uma das principais causas da conver-
são das férias dos magistrados em pe-
cúnia diz respeito ao quadro deficitário 
de magistrados hoje em atividade pe-
rante ao Tribunal. 

Em sua decisão, o ministro esclareceu 
que o PP não objetivava discutir a legali-
dade do pagamento da indenização, pois 
a questão já se encontra regulada pela 
Resolução CNJ 133/2011. Ao final, enten-
deu que as informações prestadas pelo 
TJGO, AMB e Asmego foram suficientes, 
com demonstração de atingimento sa-
tisfatório dos objetivos do procedimento 
instaurado, razão pela qual determinou o 
arquivamento do feito.

ações voltadas à atenção integral à 
saúde; encontros, campanhas e pes-
quisas sobre a Política Nacional de 
Promoção da Saúde; e o auxílio a tribu-
nais, para que disponham da estrutura 
adequada às unidades de saúde. 

Para o conselheiro, esse é mais um 
desafio para o Judiciário, e os aposentados 
merecem atenção especial. Ao final, enal-

teceu a AMB, que, junto ao CNJ, promoveu 
o 1º Curso de Gestão da Emoção para Ma-
gistrados com o psiquiatra Augusto Cury. 

“Foram analisados diversos as-
pectos para definição de iniciativas 
que subsidiarão ações pela qualidade 
de vida de magistrados e servidores, 
notadamente o emocional”, explicou 
Maria Isabel da Silva.

Além do conselheiro e da vice-presidente da AMB, participaram representantes do CNJ, da Corregedoria 
Nacional de Justiça, do STF, do STJ e da Anamatra. A nova composição foi alterada pela Portaria 138/2018
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A partir da reunião da Co-
missão Especial da Câmara 
dos Deputados responsá-

vel por analisar o Projeto de Lei 
(PL) 6726/2016, que regulamenta 
o teto remuneratório (extrateto), 
realizada em 27 de novembro, a 
AMB elaborou 23 destaques su-
pressivos para retirar do texto 
trechos prejudiciais à Magistra-
tura. Dentre eles, dispositivos 
que impõem restrição ao ressar-
cimento de gastos com saúde, 
adicional e indenização de férias, 
acumulação constitucional de 
cargos e auxílio-alimentação. A 
entidade pediu apoio aos deputa-
dos durante mobilização realiza-
da no mesmo dia.

A Comissão recebeu 16 des-
taques da AMB, dos quais nove 
foram apresentados individual-
mente por deputados e sete por 
bancadas, sendo dois pelo PSD 
(Hugo Leal-RJ); dois pelo PR (Ed-
son Moreira-MG); um pelo PSDB 
(Carlos Sampaio-SP); um pelo PSB 
(Tadeu Alencar-PE); e um pelo 
DEM (Sóstenes Cavalcante-RJ).

Apresentaram individualmente 
Marcos Rogério (DEM-RO), Goulart 
(PSD-SP), Arnaldo Faria de Sá (PP-
-SP), Milton Monti (PR-SP), Rôney 
Nemer (PP-DF), Vicente Cândido 
(PT-SP) e Sergio Vidigal (PDT-ES).

No entanto, a sessão foi sus-
pensa e a votação do parecer do 
relator da matéria, Rubens Bue-
no (PPS-PR), foi cancelada sem a 
apreciação dos destaques ou do 
texto do deputado.

Apesar de não ter ocorrido 
outra reunião, a AMB permanece 
mobilizada pelo aprimoramento 
do PL, em tratativas com os de-
putados para que mais destaques 
sejam acolhidos.

Mobilização por
apoio parlamentar

Carolina Lobo 

AMB acompanha Comissão Especial do Extrateto da Câmara dos Deputados e 
apresenta 23 destaques supressivos aos deputados, sendo 16 aceitos

Carmen Cristina Teijeiro e Luciana do Carmo, da Apamagis; 
o presidente da Apamagis, Fernando Bartoletti; Renata Gil, 
vice-presidente Institucional da AMB e presidente da Amaerj; 
Maurício Torres, presidente da Amagis-MG; Jussara Schittler, 
presidente da AMC; Jayme de Oliveira; e José Anselmo de 
Oliveira, do Conselho Fiscal

No dia seguinte à Comissão, Renata Gil, vice-presidente 
Institucional; Julianne Marques, vice-presidente de Direitos 
Humanos; Maria Rita Manzarra, diretora-tesoureira adjunta; 
Alena Cotrim, da Secretaria de Articulação com o STF, 
Tribunais Superiores e CNJ; Fernando Bartoletti, presidente 
da Apamagis; e Jussara Schittler, presidente da AMC, 
conversaram com presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ)

Julianne Marques e Renata Gil, vice-presidentes de Direitos 
Humanos e Institucional, respectivamente; Frederico Mendes 
Júnior, coordenador da Justiça Estadual; Alena Cotrim, da 
Secretaria de Articulação com o STF, Tribunais Superiores e CNJ; 
Geraldo Dutra, secretário de Relações Internacionais e presidente 
da Amapar; Fernando Bartoletti, presidente da Apamagis; Jussara 
Schittler, presidente da AMC; e Alexandre Farina, vice-presidente 
da Amages, com deputado Hugo Leal (PSD-RJ)

Levine Raja Gabaglia, assessor da presidência; Jayme de 
Oliveira; Jussara Schittler, presidente da AMC; Frederico 
Mendes Júnior, coordenador da Justiça Estadual; José Anselmo 
de Oliveira, do Conselho Fiscal; Julianne Marques, vice-
presidente de Direitos Humanos; Geraldo Dutra, secretário 
de Relações Internacionais e presidente da Amapar; e Daniel 
Peçanha e Alexandre Farina, presidente e vice-presidente da 
Amages, respectivamente, da Comissão Especial

Maria Rita Manzarra, diretora-tesoureira adjunta, e Felipe 
Viaro, da Secretaria de Assuntos Legislativos, dialogam com 
deputado Major Olímpio (PSL-SP)

Jayme de Oliveira, acompanhado da diretoria e 
representantes de associações fi liadas, conversa com 
presidente da Comissão Especial, Benito Gama (PTB-BA) 
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Momento de transição 

Nos dois últimos meses do ano, 
a AMB atuou intensamente no 
Congresso Nacional, conver-

sando com os parlamentares sobre a 
fase de transição de governo e as ma-
térias em tramitação nas duas casas 
legislativas. 

Exemplo disso foi a movimentação 
na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal, nos dias 6 e 7 de novembro, 
da comitiva composta pelo presidente 
Jayme de Oliveira e membros da dire-
toria, além de presidentes e represen-
tantes de associações filiadas. 

O grupo demonstrou a preocupa-
ção da entidade com a passagem do 
governo Michel Temer para o do pre-
sidente da República eleito, Jair Bol-
sonaro, e com os projetos de lei que 
poderiam voltar à pauta ainda neste 
período, como a reforma da Previdên-
cia. Também reiterou que a AMB está 
à disposição para participar efetiva-
mente das discussões. 

Carolina Lobo e Marcelo Galli

Em reunião com lideranças partidárias no Congresso, AMB debate projetos que 
podem voltar à pauta no período entre o atual governo e o do presidente eleito
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Leonardo Trigueiro, da Secretaria de Assuntos Legislativos; Renata Gil, vice-presidente Institucional e 
presidente da Amaerj; Vanessa Mateus, vice-presidente da Apamagis; Frederico Mendes Júnior, coordenador 
da Justiça Estadual; Geraldo Dutra, secretário de Relações Internacionais e presidente da Amapar; presidente 
Jayme de Oliveira; Márcio Tokars, diretor-tesoureiro; Maria Rita Manzarra, diretora-tesoureira adjunta; 
Fernando Cury, presidente da Amamsul; Fernando Bartoletti, presidente da Apamagis; e membros da 
Frentas, com deputado Goulart (PSD-SP)

Deputado Weverton Rocha (PDT-MA) e o magistrado Leonardo Trigueiro, da 
Secretaria de Assuntos Legislativos da AMB

Alexandre Farina e Daniel Peçanha, vice-presidente e presidente da Amages, 
respectivamente, com o deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)

Maurício Torres; presidente da Amagis-MG; deputados Marcus Vicente (PP-ES) e Carlos 
Manato (PSL-ES); Renata Gil, vice-presidente Institucional e presidente da Amaerj; 
Alexandre Farina, vice-presidente da Amages; Elbia Araújo, presidente da Amab; Daniel 
Peçanha, presidente da Amages; e Emanuel Bonfi m, presidente da Amepe 

Marcelo Piragibe, vice-diretor presidente da ENM; Fernando Bartoletti, presidente 
da Apamagis; Frederico Mendes Júnior, coordenador da Justiça Estadual; Geraldo 
Dutra, secretário de Relações Internacionais e presidente da Amapar; Vera 
Deboni, presidente da Ajuris; deputado Paulo Pimenta (PT-RS); e Daniel Peçanha, 
presidente da Amages

Já em 4 de dezembro, representantes 
da Associação acompanharam reunião 
da Comissão Especial que analisa a res-
trição da prerrogativa de foro para auto-

ridades (PEC 333/2017), na qual o relator, 
Efraim Filho (DEM-PB), leu seu parecer 
sobre a matéria, mas a sessão foi sus-
pensa após pedido de vista coletivo.
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LEGISLATIVO
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O presidente Jayme de Oliveira e 
diretores da AMB prestigiaram, 
em 29 de novembro, na Câma-

ra dos Deputados, a entrega do prê-
mio “Diploma Mulher-Cidadã Carlota 
Pereira de Queirós” à vice-presidente 
Institucional, Renata Gil, também pre-
sidente da Amaerj.

Sugerida pela deputada Laura Car-
neiro (DEM-RJ), Renata Gil foi a mais 
votada entre as 11 indicações, com 13 
votos. Ela foi reconhecida por ser a pri-
meira magistrada presidente da asso-
ciação do RJ e a responsável pelo Prê-
mio Amaerj Patrícia Acioli de Direitos 
Humanos, que já condecorou diversas 
ações relativas aos direitos da mulher 
e questões de gênero. 

Ao público, a juíza frisou que ainda 
existe um quadro de desigualdade no 
País. “Apesar da taxa de renovação no 
Parlamento, de 51% neste ano, ainda há 
um longo caminho. No Judiciário, temos 
feito um trabalho importante de des-
cobrir os verdadeiros empecilhos para 
que as mulheres galguem aos cargos 
de liderança: se ainda é uma opção fe-

Carolina Lobo

Carolina Lobo

A cerimônia de outorga da Medalha do Mérito Le-
gislativo 2018 ocorreu no dia 21 de novembro, na Câ-
mara dos Deputados. As comendas foram entregues 
pelos deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente 
da Câmara e da República em exercício, e Fábio Ra-
malho (MDB-MG), 1º vice-presidente da Casa, entre 
outros. Os juízes Euma Tourinho, do TJRO, e Jansen 
Fialho, do TJDFT, foram agraciados. 

A vice-presidente de Direitos Humanos da AMB 
e presidente da Asmeto, Julianne Marques, repre-
sentou o presidente Jayme de Oliveira na ocasião, 
que também contou com a presença de membros 
da diretoria.  

Prêmio valoriza o 
pioneirismo feminino 

Magistrados recebem Medalha do Mérito Legislativo

Renata Gil recebe Diploma Mulher-Cidadã. As outras quatro homenageadas são 
Marielle Franco, Alzira Soriano, Ana Cristina Blasi e Mônica Sousa

minina, por tudo que a posição exige, 
ou se existem barreiras dentro do Judi-
ciário que as impeçam de alcançá-los”. 

Em seus discursos, as parlamentares e 
convidadas destacaram o pioneirismo e 
a coragem das cinco eleitas.

Renata Gil foi reconhecida por ser a primeira magistrada presidente da associação do RJ e por ser 
responsável pelo Prêmio Amaerj Patrícia Acioli de Direitos Humanos

Além de Jayme de Oliveira, marcaram presença os membros da diretoria da AMB Maria Isabel da Silva, 
vice-presidente Administrativo, e Levine Raja Gabaglia, assessor da presidência 

Miriam Chagas, assessora da presidência, Érika Brandão, da Secretaria de Assuntos 
Institucionais, Karen Schubert, secretária de Comunicação Institucional, e Rodolfo 
Barros, membro da mesma pasta, com os associados agraciados 
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ELEIÇÕES DIRETAS

A evolução 
do Judiciário
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Os desembargadores Mozarildo 
Cavalcanti e Ricardo Oliveira 
foram eleitos presidente e 

vice-presidente, respectivamen-
te, do TJRR para o biênio 2019-
2020. A escolha foi realizada por 
meio de voto direto, no dia 28 de 
novembro. Os magistrados con-
corriam em chapa única.

O Tribunal é o único no País, 
no âmbito da Justiça Estadual, a 
promover eleições diretas, uma 
bandeira histórica da AMB. Pela 
segunda vez, todos os integran-
tes do Judiciário roraimense fo-
ram às urnas escolher os membros da 
mesa diretora. 

Ao anunciar o resultado, a então pre-
sidente do TJRR, Elaine Cristina Bianchi, 
desejou boa sorte à nova equipe.

O presidente Jayme de Oliveira come-
morou mais uma eleição direta no esta-
do. Para ele, é uma demonstração de que 
a participação de todos os magistrados 
no processo é viável e auxilia na demo-

Marcelo Galli

Roraima inclui juízes de 
primeiro grau no pleito para 
presidente e vice do tribunal 
estadual e é o único do País 
a adotar a prática

cratização e na evolução do Judiciário.
Mozarildo Cavalcanti considerou 

que a prática revela o espírito demo-
crático do Poder Judiciário de Roraima e 
“promove a valorização da Magistratu-
ra de primeiro grau”.

Coordenador da Comissão de Es-
tudo criada pela AMB para apresentar 
manifestação sobre a efetivação das 
eleições diretas nos tribunais, o presi-

dente da ACM, Ricardo Alexandre 
Costa, avaliou que esse procedi-
mento propicia maior legitimida-
de aos governantes eleitos. Ele 
esteve em Boa Vista represen-
tando a AMB. 

Na visão do presidente da Amarr, 
Renato Albuquerque, que também 
coordena a Comissão, o voto paritá-
rio para escolha de cargos diretivos 
do Tribunal é uma grande conquista 
para a Magistratura roraimense, 
pois permite aos juízes de primeiro 
grau uma participação ativa na ges-
tão do Judiciário. 

O secretário de Segurança de Magis-
trados da AMB, Jarbas Lacerda de Miran-
da, ex-presidente da Amarr, destacou a 
luta de mais de 20 anos da AMB por essa 
antiga demanda. Atualmente, duas Pro-
postas de Emenda à Constituição (PECs) 
que permitem eleições diretas nos tri-
bunais brasileiros tramitam no Congres-
so: a 187/2012 (Câmara dos Deputados) e 
a 15/2012 (Senado Federal).

Nova diretoria estará à frente da Corte roraimense durante o biênio 2019-2020

Ricardo Alexandre Costa e Renato Albuquerque, da 
Comissão de Estudo da AMB sobre o tema
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BOAS PRÁTICAS

Projeto encoraja 
adoção tardia
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Implementado em 2017 pelo TJSP, o 
projeto “Adote um Boa Noite” incen-
tiva que crianças e adolescentes com 

mais de oito anos ou com deficiência, 
acolhidos pelo Poder Judiciário, ga-
nhem um lar. Com a iniciativa, realiza-
da em parceria com a agência F/Nazca, 
foi criado um site (www.adoteumboa-
noite.com.br) contendo fotos e relatos 
desses menores, que ainda não tiveram 
interessados em adotá-los.

A campanha venceu a 15ª edição do 
Prêmio Innovare, na categoria Tribunal, 
no dia 6 dezembro. O presidente do Tri-
bunal, Manoel Calças, representou o 
órgão ao receber o troféu junto aos ma-
gistrados Eduardo Gouvêa, José Carlos 
Alves, Ademir Benedito e Geraldo Fran-
co. Também fazem parte do projeto 
Rodrigo Colombini, Renato Hasegawa 
Lousano e Rosangela Sanchez. “Além 
do reconhecimento aos integrantes do 
Judiciário que produzem, é um incen-
tivo para o futuro. O prêmio foi criado 
em 2004, na época da reforma do Po-
der Judiciário, e foi fundamental para a 
disseminação da melhoria da Justiça”, 
revelou o desembargador.

O objetivo da premiação, que conta 
com a parceria institucional da AMB, é 
reconhecer boas práticas que contribu-
am para o aprimoramento da Justiça no 
Brasil. (Leia mais na página 34)

Iberê de Castro Dias, atual coordena-
dor do projeto, conta que a ideia surgiu a 
partir da análise dos dados sobre adoção 
no Brasil. “95% dos candidatos desejam 
crianças com menos de oitos anos. Então, 
pensamos em dar visibilidade às demais, 

Andressa Lanzellotti e Manuela Correa*

“Adote um Boa Noite”, 
criado pelo TJSP, 
venceu a 15ª edição 
do Prêmio Innovare, 
na categoria Tribunal

propondo à sociedade a reflexão ́ por que 
não adotar uma criança com mais de oito 
anos?’”, revela o assessor da Corregedo-
ria Geral da Justiça do TJSP. 

“Com o lançamento da campanha, 
mais de 400 pessoas foram às varas 

da Infância interessadas na adoção 
das que estão no site e de outras com 
o mesmo perfil. No primeiro ano, foram 
quatro adoções com trânsito em julga-
do e outros 22 processos em andamen-
to”, comemora Iberê de Castro Dias.

 Com o lançamento da campanha, 
mais de 400 pessoas foram às varas 

da Infância interessadas na adoção das que 
estão no site e de outras com o mesmo perfil

Iberê de Castro Dias

Quebra de tabu
O primeiro coordenador do projeto, 

Gabriel Sormani, explica que “a imagem 
de uma criança feliz, contando da sua 
vida, dos seus sonhos, do que ela gosta 
de fazer, poderia quebrar um tabu e au-
mentar a adoção tardia”.

De acordo com ele, a iniciativa foi 
essencial para a melhora da autoesti-
ma das crianças e adolescentes. “Eles 

ficam muito mais confiantes. Melhorou 
muito o convívio social na escola, no 
bairro”, conclui o magistrado.

O “Adote um Boa Noite” teve início 
na Vara de Santo Amaro, com a juíza 
Maria Silva Sterman e, logo depois, foi 
ampliado para a Vara de Tatuapé, com a 
juíza Gilda Cerqueira. Em seguida, para 
Campinas Jaguariúna e Guarulhos. 

*Estagiária supervisionada pela Coordenadoria de Comunicação
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MINISTRO ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

Conselheiro do CNJ na vaga indicada pelo TST 

para o triênio 2017-2019, o ministro Aloysio 

Corrêa da Veiga fala ao AMB Informa sobre sua 

experiência no colegiado. Dentre outros assuntos 

do Judiciário, ele ainda avalia a atuação das 

entidades de classe em defesa das prerrogativas 

dos magistrados, destacando que é associado à 

AMB há 36 anos. 

Judiciário com 
transparência, ética 

e qualidade

Carolina Lobo
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Como avalia sua atuação no Conse-
lho nesse período de 1 ano e 3 meses?

O trabalho no CNJ é um desafio e 
tem uma característica importante, 
de pensar o Judiciário como um todo e 
procurar criar métodos ou a estrutura 
necessária para proporcionar uma ati-
vidade mais equilibrada, com o objeti-
vo maior de atender a sociedade com 
transparência, ética e qualidade. 

O que os magistrados podem es-
perar da atual gestão do CNJ, com 
composição completa e presidência 
do ministro Dias Toffoli?

A adoção de políticas públicas, no 
sentido da estruturação do Judiciário. 
O CNJ não pode ser tido como um órgão 
punitivo. É necessário entender que as 
políticas públicas podem superar a ativi-
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MINISTRO ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

“

”

dade de julgar questões administrativas, 
a conduta do magistrado. O que se quer 
é proporcionar ao magistrado a estrutura 
para que ele desenvolva seu trabalho.

Como vê a atuação das entidades 
associativas na defesa das prerroga-
tivas da carreira?

Uma entidade associativa tem a ca-
racterística de defender a instituição e, 
sobretudo, seus membros. É preciso que 
as associações se conscientizem de sua 
responsabilidade de congregar juízes, 
trazê-los para dentro de um princípio de 
afeição pelo movimento associativo.

Em relação à AMB, que reúne 
membros estaduais, trabalhistas, fe-
derais e militares, como avalia o tra-
balho desenvolvido na gestão do pre-
sidente Jayme de Oliveira? 

A atuação do juiz Jayme tem sido di-
ferenciada, na medida em que ele está 
presente em todos os momentos. E a 
defesa das prerrogativas – e ela vem 
com a assistência que a AMB dá, com 
o ingresso como terceira interessada 
em questões sobre as prerrogativas da 
Magistratura – dá a ideia da importân-
cia de um órgão associativo na defesa 
dos interesses dos associados. 

Que decisão do CNJ, cujo processo 
tenha tido a participação da AMB, con-
sidera marcante?

Neste ano, houve uma decisão inte-
ressante do ministro João Otávio de No-
ronha, enquanto corregedor nacional de 
Justiça, em relação a 25 juízes, que teve 
a presença firme da AMB como terceira 
interessada. A queixa foi à suspensão das 
audiências [em 5 de outubro de 2016] em 
razão da participação dos magistrados 
no Movimento Nacional de Defesa e Va-
lorização da Magistratura e do Ministério 
Público, realizado pela Amatra 2, durante 
expediente forense. O resultado foi o ar-
quivamento da Reclamação Disciplinar, 
porque não teria ocorrido nenhum desvio 
de conduta ética dos juízes. 

O que representou o XII Encontro 
Nacional do Poder Judiciário?

Os Encontros Nacionais têm o obje-
tivo maior do debate sobre as metas do 
Poder Judiciário, atendendo à diversifi-
cação de todos os segmentos. E a impor-
tância é a de agregar os juízes de todos 
os recantos do País e a de preocupar-se 
sobre o destino do Judiciário. E isso diz 
respeito a metas, ao que vamos fazer 
para melhorar a performance do Judiciá-
rio na resposta à sociedade. Julgar mais 
processos do que os distribuídos, este 
é o grande desafio. Essa, talvez, seja a 
meta de maior importância. E, também, 

julgar processos mais antigos. A atuação 
tem que ser contemporânea ao fato con-
trovertido e é a isso que naturalmente 
pretende-se chegar. Esse é o desafio, o 
otimismo dos atores sociais no sentido 
de considerar reduzir o estoque de pro-
cessos de cada tribunal. 

Qual deve ser o principal papel do 
Judiciário? 

O maior papel, na atualidade, é jul-
gar os processos e julgá-los da melhor 
maneira. Hoje o que se quer é que as 
decisões sejam rápidas e bem toma-
das. Não podemos conviver mais com 
um estoque de 80 milhões de proces-
sos no País, que tem uma diversidade 
grande e uma desigualdade absoluta. 
Precisamos ter atenção àqueles que 
dependem da solução dos conflitos de 
interesse e proporcionar, dentro dessas 
soluções, a melhor forma de atender à 
sociedade e consagrar os princípios 
constitucionais, inclusive o da razoável 
duração do processo.

Qual é a sua opinião sobre a pos-
sibilidade de supressão, absorção ou 
transformação do Ministério do Tra-
balho, anunciada pelo novo Governo?

Não podemos conviver mais com um 
estoque de 80 milhões de processos no 

País. Precisamos ter atenção àqueles 
que dependem da solução dos conflitos 

de interesse e proporcionar a melhor 
forma de atender à sociedade

É uma tristeza infinda. É um minis-
tério que já atua há 84 anos, então, não 
me parece que seja, de fato, um salto 
para a modernidade. A extinção é moti-
vo de grande desalento e desgosto. 

Como membro da Comissão Exe-
cutiva Nacional de Concurso Público 
Nacional Unificado para Ingresso na 
Carreira da Magistratura do Trabalho, 
da Enamat, qual a relevância da ca-
pacitação contínua dos membros do 
Judiciário?

Na Enamat, eu tive a honra de ter 
sido diretor no triênio 2011-2013. Tenho 
como convicção que as escolas trans-
formaram o juiz moderno. Com tantos 
desafios, a formação continuada dos 
juízes é, naturalmente, a demonstração 
de que ele pode desenvolver seus sabe-
res: o que aprende nos cursos de aper-
feiçoamento e o saber para contribuir 
com a prestação jurisdicional. Mas isso 
não basta. É preciso saber fazer e ser. 
Então, os códigos de ética e de conduta 
são fundamentais para se poder de-
sempenhar com qualidade a atividade 
jurisdicional, desenvolver o papel das 
escolas e a vocação dos juízes para o 
exercício da profissão.
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APOSENTADOS

Em reunião da Coordenadoria dos 
Aposentados, no dia 6 de novem-
bro, em Brasília (DF), o presidente 

Jayme de Oliveira destacou a atuação 
da AMB no cumprimento de compro-
missos assumidos com os aposenta-
dos desde o início de sua gestão.

O encontro ocorreu antes da sanção, 
pelo presidente da República, Michel Te-
mer, da recomposição salarial de 16,38%. 
Desta forma, ainda na expectativa, os 

Compromisso igualitário

Taluama Cabral

Magistrados aposentados 
e da ativa discutem temas 

como estatuto, remuneração e 
valorização da carreira

tido a todos. O estatuto válido atual-
mente é de 2004.

De acordo com o coordenador de 
Aposentados da AMB, Alemer Ferraz 
Moulin, “o presidente trouxe tudo o 
que os colegas gostariam de ouvir, 
principalmente em relação à recom-
posição salarial”. Ele disse, ainda, que 
Jayme de Oliveira defende os pleitos 
dos aposentados. “Ele está levando à 
frente a nossa bandeira”, finalizou.
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participantes discutiram estratégias de 
articulação junto ao Legislativo em busca 
do resultado. Para Jayme de Oliveira, so-
mente o reajuste geral repararia a perda 
salarial dos magistrados aposentados. 

O grupo também abordou a refor-
ma do estatuto da AMB, e o presidente 
informou que a comissão especial res-
ponsável por debater o tema recebeu 
oito sugestões de associados e deve 
elaborar um anteprojeto a ser subme-

Diálogo 

No Rio de Janeiro (RJ), Jayme de Oliveira reu-
niu-se com um grupo de magistrados aposenta-
dos, no dia 21 de novembro, em um almoço pro-
movido pela Amaerj, ocasião em que relatou a 
atuação da AMB frente a temas como recomposi-
ção salarial, ajuda de custo moradia e Valorização 
por Tempo de Magistratura (VTM). 

Na visão do presidente da AMB, o diálogo que 
a diretoria mantém em todo o País é importante 
para tirar dúvidas sobre informações divergen-
tes divulgadas por meios de comunicação não 
oficiais. A vice-presidente Institucional da enti-
dade e presidente da Amaerj, Renata Gil, também 
ressaltou o olhar atento da diretoria aos aposen-
tados. “Temos reforçado que a Magistratura não 
pode se fragmentar. Precisamos de união na Jus-
tiça e, por isso, acreditamos no poder do diálogo”.
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Conselho de Representantes debate pautas associativas e estratégias de atuação 
relacionadas à PEC das Eleições Diretas e Provimento 71, entre outros temas

REUNIÕES ASSOCIATIVAS
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A pauta legislativa da AMB este-
ve entre os principais assun-
tos da Reunião do Conselho de 

Representantes, em 7 de novembro, 
em Brasília (DF). O presidente Jayme 
de Oliveira relatou o andamento dos 
projetos e propostas de maior impac-
to na Magistratura, como o referente 
à recomposição salarial, que ganhou 
especial atenção.   

Os presentes ainda debateram so-
bre a importância da aprovação da Pro-
posta de Emenda à Constituição (PEC) 
187/2012, que trata de eleições diretas 
nos tribunais. Jayme de Oliveira falou 
dos encontros com o relator da PEC, João 
Campos (PRB-GO), em busca de apoio. “O 
tema é sensível aos tribunais, apesar de 
ter avançado muito. O deputado mos-
trou-se favorável à aprovação”, disse. 

Também foi abordada a atuação 
da Associação perante ao CNJ, quanto 
a possíveis feitos desfavoráveis aos 
magistrados, relacionados ao Pro-
vimento 71/2018, da Corregedoria. A 
determinação dispõe sobre o uso do 
e-mail institucional pelos membros e 

Taluama Cabral

servidores do Judiciário e manifesta-
ções nas redes sociais.

Quanto ao Estatuto da AMB, o pre-
sidente afirmou que a proposta deve 
ser submetida à votação no Encontro 

Nacional de Juízes Estaduais (Enaje), 
em maio, em Foz do Iguaçu (PR). “A 
comissão especial que trata do tema 
apresentará um anteprojeto com as su-
gestões dos associados”, pontuou.

Atuação estratégica

Filhos especiais
Outro tema em pauta foi o traba-

lho da Diretoria de Política Institu-
cional e de Apoio para Magistrados 
com Filhos Especiais. A presidente 
da Amab, Elbia Araújo, à frente da di-
retoria junto ao juiz Ezequiel Turíbio 
(TJES), falou sobre a primeira reunião, 

realizada em outubro, para a discus-
são da linha de atuação e das diretri-
zes gerais da pasta. 

Em pauta, também constaram as-
suntos como Previdência, calendário 
de reuniões em 2019 e o balanço pa-
trimonial da AMB.

Fim de mandato
A ocasião marcou a despedida de três presidentes de entidades re-
gionais, em razão da conclusão de mandato em 2018. Fernando Cury 
(Amamsul), José Arimatea Neves (Amam) e Maurício Torres (Amagis-MG) 
receberam homenagem ao serem citados pelo presidente da AMB du-
rante a reunião. “Agradeço aos três pelo trabalho realizado à frente das 
respectivas associações e pela contribuição efetiva à AMB”, disse.
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A Coordenadoria da Justiça Esta-
dual da AMB realizou, no dia 6 
de novembro, em Brasília (DF), 

sua oitava reunião. Frederico Mendes 
Júnior, coordenador da pasta, conduziu 
o encontro. 

Na ocasião, foram abordados temas 
como o Provimento 71/2018, da Cor-
regedoria do CNJ; eleições diretas nos 
tribunais; questões remuneratórias, 
como o projeto de reposição inflacio-
nária, Adicional por Tempo de Serviço 
(ATS) e Ação Originária (AO) 1773; per-
muta entre magistrados de diferentes 
estados; a segurança dos magistrados 
brasileiros; e o Estatuto da AMB. 

Presente à reunião, o presidente 
Jayme de Oliveira relatou a atuação 
da Associação junto ao Congresso 
Nacional em busca de soluções às 

Justiça Estadual discute pautas em
tramitação no Congresso

Andressa Lanzellotti e Marcello Galli

principais pautas da Magistratura 
em tramitação. 

Ao final do encontro, o magistrado 
integrante da Comissão de Segurança 
do TJBA, Isaías Vinícius Simões, proferiu 
uma palestra sobre medidas preven-

tivas em audiências e nos fóruns. Para 
ele, a realidade vivida entre os juízes, em 
relação à segurança, é similar em mui-
tos estados e todos devem adotar me-
didas que protegerão aos magistrados e 
aos que frequentam os tribunais. 

Marcelo Galli e Taluama Cabral Manuela Correa* e Marcelo Galli

O presidente Jayme de Oliveira conduziu a 11ª reunião 
do Conselho Executivo da AMB, no dia 6 de novembro, em 
Brasília (DF). O encontro teve como pauta temas como a 
implementação de sistema de processo digital de modelo 
associativo, a apresentação do balanço financeiro e o ca-
lendário de reuniões e eventos para 2019.

A programação proposta para o próximo ano inclui o ter-
ceiro Congresso Internacional da AMB, que deve ocorrer no 
segundo semestre, em país da América Latina ainda a ser 
definido. O Conselho discutiu, ainda, a questão do pedido de 
filiação direta à AMB e os membros deliberaram que o tema 
será encaminhado para a Comissão de Reforma do Estatuto. 
Durante a reunião, Jayme de Oliveira informou a todos sobre 
a contratação de um novo sistema para a administração de 
processos da Associação, que permite o acompanhamento, 
por rede, de qualquer processo digitalizado.

A Coordenadoria da Justiça Militar realizou, em 6 de no-
vembro, sua sétima reunião, em Brasília (DF). Na oportuni-
dade, os magistrados presentes trataram de assuntos como 
a ampliação da competência administrativa da Justiça Militar. 

O coordenador, Paulo Adib Casseb, afirmou que atual-
mente existe uma grande judicialização das movimenta-
ções dos militares, por isso a necessidade de se ampliar a 
atuação da Justiça Militar, para além de disciplinar, incluin-
do atos administrativos. 

Para 2019, foi discutida a possibilidade de realização de 
dois seminários: o Congresso Nacional da Amajme e outro, 
organizado pela própria pasta com o apoio das escolas da 
Justiça Militar, da União e dos tribunais militares de São 
Paulo, Minas Gerais e do Rio Grande do Sul.

Conselho Executivo Justiça Militar

*Estagiária supervisionada pela Coordenadoria de Comunicação
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Sob coordenação do vi-
ce-presidente de As-
suntos Legislativos da 

Associação, Jerson Gubert, 
e do presidente da Ameron, 
Alexandre Miguel, a Comis-
são de Estudo do antepro-
jeto do novo Estatuto da 
Magistratura (Loman), da 
AMB, realizou sua primeira 
reunião no dia 7 de novem-
bro, em Brasília (DF). 

Após a definição de ta-
refas, os membros compa-
raram os textos vigentes 
com a Lei Complementar 
35/1979 (sobre a Loman) e 
as minutas do anteprojeto 
da AMB e do STF.

A Comissão, criada para analisar 
e propor melhorias ao Estatuto, tam-
bém avaliará os temas: Valorização 
por Tempo na Magistratura (VTM); 
vedação de tipos de criminalização; 
automaticidade e revisão anual do 
subsídio; movimentação horizontal 

As estratégias de divulga-
ção da AMB nas redes sociais, 
que incluem cards, vídeos e 
impulsionamentos de publi-
cações, foram discutidas pela 
Secretaria de Comunicação, 
em 21 de novembro. O objetivo 
é evidenciar o trabalho da car-
reira, destacando a valorização 
da Magistratura.

Ao analisarem o relatório 
de outubro, os membros iden-
tificaram, no Facebook, um mi-
lhão de usuários alcançados e 
94,1 mil envolvidos; no Insta-
gram, foram mais de dez mil vi-
sualizações e seis mil curtidas.

Participaram: Karen Schubert, se-
cretária de Comunicação Institucional; e 
os membros Ana Cláudia Mesquita, Fer-

Comissão estuda melhorias 
para a Loman

Renata Brandão

- regulamentação de remoções; foro 
privilegiado; teto remuneratório e 
verbas indenizatórias.

Segundo os coordenadores, deverá 
ser realizado, em 2019, um evento para 
tratar das garantias e prerrogativas da 
carreira a partir da nova Loman.

Participaram: Fernando Cury, pre-

dinando Scremin e Rodolfo Barros, além 
de Julianne Marques, vice-presidente de 
Direitos Humanos; Maria Rita Manzarra, 

sidente da Amamsul, e Isaías Simões, 
representante da Amab. Também in-
tegram o grupo os presidentes José 
Arimatéa Neves (Amam e vice-presi-
dente de Prerrogativas da AMB), Elbia 
Araújo (Amab), Marcos Pinto (Amase), 
Maurício Torres (Amagis-MG) e Vera 
Deboni (Ajuris). 

diretora-tesoureira adjunta; e Rogério 
Cunha, da Secretaria de Articulação com 
o STF, Tribunais Superiores e CNJ. 

Redes sociais em debate
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PESQUISAS

Iniciada em março deste ano, a pes-
quisa da AMB “Quem somos. A Ma-
gistratura que queremos” terá os 

resultados apresentados no primeiro 
semestre de 2019. A meta é traçar um 
perfil atual da carreira e atualizar os 
dados da última sondagem, de 1997. 
Foram avaliadas opiniões sobre temas 
como quinto constitucional, segurança 
e volume de trabalho. 

Renata Brandão

No dia 12 de novembro, no Rio 
de Janeiro (RJ), em reunião do grupo 
de trabalho, o presidente Jayme de 
Oliveira disse que a iniciativa surgiu 
após conversa com o presidente do 
STF, ministro Dias Toffoli, há quase 
um ano. Por sua vez, Toffoli confessou 
“estar ansioso para conhecer o resul-
tado” desta edição.

Estavam presentes os ministros 

Ainda no Rio de Janeiro, em 13 de no-
vembro, Jayme de Oliveira e Dias Toffoli 
reuniram-se com a equipe de outra pes-
quisa da AMB, intitulada “Estudo de Ima-

do STJ Luis Felipe Salomão (coordena-
dor), Antonio Saldanha e Marco Aurélio 
Bellizze; a vice-presidente Institucional 
da AMB e presidente da Amaerj, Renata 
Gil (subcoordenadora); o presidente do 
TJRJ, Milton Fernandes de Souza; Daia-
ne Nogueira, do STF; Marcia Hollanda, 
da Amaerj; o juiz Durval Rezende; e os 
pesquisadores Luiz Werneck, Maria Ali-
ce de Carvalho e Marcelo Burgos.
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A Magistratura 
que queremos

Estudo de Imagem do Judiciário

gem do Judiciário”. Realizada em parceria 
com a FGV-Rio, a aferição objetiva saber 
como a sociedade avalia o sistema de 
Justiça brasileiro.

O novo cronograma de trabalho e o 
andamento das atividades, ambos apre-
sentados pelo sociólogo Antônio Lava-
reda, foram baseados em critérios como: 
funções do Judiciário, percepção da so-
ciedade, relação do Judiciário com outros 
poderes e comunicação com o cidadão. O 
levantamento é coordenado pelo minis-
tro do STJ Marco Aurélio Bellizze e tem 
Renata Gil como subcoordenadora.

No encontro, Toffoli agradeceu à AMB 
e à FGV pela realização da pesquisa, que 
“vai sair do achismo e saber como o cida-
dão vê o Judiciário”.

Também participaram da reunião 
Daiane Nogueira e Márcio Antonio Bos-
caro, do STF; Carlos Simonsen, presiden-
te da FGV; e membros da Fundação.
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Novo ministro 
da Defesa  
Durante agenda institucional no Rio de 
Janeiro (RJ), no dia 13 de novembro, o pre-
sidente Jayme de Oliveira parabenizou o 
general Fernando Azevedo e Silva por ter 
sido indicado ao cargo de ministro da De-
fesa para o novo governo. O militar, que é 
assessor do presidente do STF e do CNJ, 
Dias Toffoli, acompanhava o ministro, 
junto ao presidente da AMB, em ativida-
des na capital fluminense, quando teve 
seu nome anunciado pelo presidente da 
República eleito, Jair Bolsonaro.

Equipe de transição  
A diretoria da AMB e lideranças da Frentas reuniram-se, em 8 de novembro, com 
o general Oswaldo Ferreira, da equipe de transição do presidente da República 
eleito, Jair Bolsonaro, para tratar temas de interesse da carreira, como a valori-
zação da Magistratura. A Associação foi representada por Maria Rita Manzarra, 
diretora-tesoureira adjunta, e Leonardo Trigueiro, integrante da Secretaria de 
Assuntos Legislativos. Também participaram do encontro Maria Aparecida Ga-
delha, presidente da AMPB, e Thiago Brandão, presidente da Amapi. 

Regras do porte de arma  
Em reunião com o general Luciano Penna, da Diretoria de 
Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) do Exérci-
to, em 11 de dezembro, o presidente Jayme de Oliveira, 
diretores da AMB e o presidente da Apamagis, Fernando 
Bartoletti, relataram preocupação com a Resolução nº 
461/2018 da Anac, que trata do embarque de passagei-
ros armados; despacho de armas e munição; e transporte 
de passageiros sob custódia em aeronaves civis. Sobre a 
importação de armas, foi definido que, a partir de mar-
ço, a prática será permitida. “A AMB está empenhada em 
conseguir convênios com fábricas de armas reconhecidas 
mundialmente para compra no Brasil”, disse Edison Bran-
dão, da Secretaria de Segurança da entidade.

Segurança preventiva   
Juízes do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudes-
te participaram do “Primeiro Estágio de Segurança 
Individual e Institucional para Magistrados”, organi-
zado pela AMB e promovido pela Coordenadoria de 
Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil do Estado 
do Rio de Janeiro. O curso ocorreu na capital flumi-
nense, de 4 a 6 de dezembro, e treinou os membros 
da Secretaria de Segurança da AMB a reagir em si-
tuações de risco. “A ideia é multiplicar para outros 
tribunais a postura de segurança preventiva e rea-
tiva no dia a dia. Quando se adota um procedimento 
seguro, você evita problemas”, disse Richard Fair-
clough, coordenador do curso.
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Lançamento 
de anuários 
A diretora-tesoureira adjunta da 
AMB, Maria Rita Manzarra, repre-
sentou a Associação no lançamento 
conjunto das publicações: Anuário 
da Justiça Federal 2019, que faz um 
diagnóstico de cada uma das cinco 
cortes regionais federais; e do Brazil 
Justice Yearbook 2018, a versão em 
inglês do  Anuário da Justiça Brasil, 
referente ao ano passado. O ma-
terial contém os perfis de todos os 
ministros do STF, do STJ e dos demais tribunais superiores. O evento aconteceu no dia 21 de novembro, no STJ, em Brasília (DF).

Jubileu de Ouro 
A convite do presidente do Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo (TCMSP), João Antonio, o 
magistrado paulista Felipe Viaro, da Secretaria de 
Assuntos Legislativos da AMB, representou a en-
tidade na sessão solene em comemoração ao Ju-
bileu de Ouro do órgão. Na cerimônia, ocorrida em 
8 de novembro, foi lançado o livro TCM – 50 Anos 
de História, que será distribuído aos servidores da 
Casa e escolas de contas, além de bibliotecas e 
instituições de pesquisa de São Paulo e de outros 
estados. A obra traça uma linha do tempo para 
falar sobre os 50 anos do Tribunal e igual período 
histórico da cidade de São Paulo. 

Fórum sobre Adoção 
O vice-presidente de Assuntos Legislativos da AMB, Jer-
son Gubert, representou a Associação no 1º Fórum sobre 
Adoção, no Rio Grande do Sul, no dia 22 de outubro, na ca-
pital Porto Alegre. O objetivo do encontro realizado pelo 
Ministério Público estadual e coordenado pela promotora 
da Infância e da Juventude, Cinara Vianna Dutra Braga, foi 
promover a troca de experiências entre ONGs e famílias 
sobre o ato de adotar. Em seu discurso, o desembargador 
José Antônio Daltoé Cezar falou sobre as novidades jurídi-
cas relacionadas ao tema. A psiquiatra Norma Escoteguy, 
que estava presente no evento, falou sobre as dificulda-
des no processo pós-adoção.
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Cooperação jurídica 

O presidente Jayme de Oliveira participou da abertura do 1º Encontro 
Internacional dos Juízes Federais do Brasil, promovido pela Ajufe em 
22 de novembro, em Buenos Aires, na Argentina. O objetivo do evento, 
que reuniu mais de 300 magistrados brasileiros e argentinos, foi a tro-
ca de experiências e a discussão de temas como cooperação jurídica 
no Mercosul e a comparação das legislações dos dois países. Além do 
presidente da AMB e da diretoria da Ajufe, participaram da abertura o 
embaixador do Brasil na Argentina, Sérgio Danese; o corregedor na-
cional de Justiça, ministro Humberto Martins; e o corregedor-geral da 
Justiça Federal, ministro Raul Araújo Filho, entre outras autoridades. 
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Lançamento literário I 
O diretor-adjunto da Secretaria de Segurança dos Magistrados da AMB, Luis Mar-
tius, lançou seu livro Direito do Esquecimento, na sede do TJDFT, no dia 22 de no-
vembro. A obra fala da utilização de informações do passado que são irrelevantes, 
mas capazes de atingir a honra, o nome, a privacidade e a tranquilidade dos envol-
vidos. De acordo com o autor, a publicação traz um debate sobre as situações es-
pecíficas em que seriam legítimas intervenções judiciais voltadas à preservação 
de direitos. A diretora-tesoureira adjunta da AMB, Maria Rita Manzarra, represen-
tou a Associação no evento. 

Lançamento literário II
O presidente Jayme de Oliveira, inte-
grantes da diretoria da AMB e presiden-
tes de associações regionais prestigia-
ram o lançamento da coletânea literária 
“O Novo Processo Civil Brasileiro”, em 
homenagem ao vice-presidente do STF, 
ministro Luiz Fux. O evento foi realiza-
do na Biblioteca da Corte, no dia 7 de 
novembro. Publicada pela editora GZ, 
a obra é apresentada em três volumes 
e contém 87 textos jurídicos de 98 au-
tores, entre ministros do STF e do STJ, 
desembargadores federais e estaduais, 
membros do Ministério Público e da ad-
vocacia, além de juristas, professores e 
estudiosos do Direito. 

Constituição Federal
30 anos  
No dia 5 de novembro, em Brasília (DF), o presidente Jayme de 
Oliveira mediou a palestra do ministro Ricardo Lewandowski, 
do STF, durante evento em alusão aos 30 anos da Constituição 
Federal. A um público de mais de 200 participantes, o ministro 
falou sobre os Direitos Fundamentais após a Constituição de 
1988. “O Judiciário ganhou força - está aí o nosso presidente 
da AMB -, ficou autônomo, independente e a cidadania passou 
a ter, à sua disposição, uma série de novos instrumentos ju-
rídicos para defender seus direitos”, disse. O evento também 
contou com conferências de outros ministros do Supremo. 

Racismo Institucional   
O presidente da Amagis-DF, Fábio Esteves, representou Jayme de Oliveira na 
audiência pública Racismo Institucional no Brasil: Polícias, Sistema de Justiça 
e Sistema Prisional, no dia 6 de novembro. O debate, organizado pelo Conse-
lho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), com o apoio do MPF, teve como 
principal objetivo discutir a forma com que o racismo afeta a construção de 
políticas de militarização e aprisionamento, gerando um quadro de violên-
cia à população negra. No evento, duas mesas temáticas abordaram casos 
emblemáticos por meio de oitivas de vítimas ou parentes de vítimas de viola-
ções de direitos humanos.
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Governador interino 

Direito na FMU 
faz 50 anos

São Paulo-Nuremberg

A segunda etapa do 2º Seminário Internacional São Paulo-Nuremberg, na Ale-
manha, foi realizada de 3 a 7 de dezembro. A partir do tema “A Justiça Penal 
Internacional na Era dos Direitos Humanos – 20 Anos do Tribunal Penal Inter-
nacional”, os magistrados participaram de debates durante visitas a locais 
históricos da cidade alemã, onde ocorreram julgamentos de crimes de guerra. 
A AMB sorteou, entre os associados, dez vagas cedidas pelo TJMSP, que pro-
move o Seminário em parceria com a Escola Judiciária Militar estadual. A ide-
alização e a coordenação ficaram a cargo do coordenador da Justiça Militar da 
AMB, Paulo Casseb, e de professores da USP e da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. A primeira etapa foi realizada em São Paulo (SP), no TJMSP. 

Flam itinerante

Durante o encontro da União Internacional de Juízes de 
Língua Portuguesa (UIJLP), no dia 26 de novembro, em 
São Paulo (SP), a Apamagis inaugurou a sede itinerante 
da Federação Latino-Americana de Magistrados (Flam), 
que passa a dividir o mesmo espaço físico com a AMB 
na associação paulista. “É com muita alegria que inau-
guramos esta sede em São Paulo. A Federação tem sua 
sede legal na Argentina e a itinerante no país de seu 
presidente”, comentou Walter Barone, presidente da 
Flam e secretário-adjunto de Relações Internacionais 
da AMB. Em seguida, ele destacou o apoio dos presi-
dentes da AMB e da Apamagis.
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O vice-presidente de Planejamento Estratégico, Previdência e 
Assuntos Jurídicos da AMB e presidente do TJMG, Nelson Missias, 
assumiu interinamente, de 29 de novembro a 2 de dezembro, o Go-
verno do Estado de Minas Gerais, devido ao afastamento tempo-
rário do titular Fernando Pimentel, que viajava ao exterior. Ele é o 
terceiro na linha sucessória, após o vice-governador e o presiden-
te da Assembleia Legislativa do estado, que também estavam fora 
do Brasil. “É uma honra muito grande para a AMB e para a Magis-
tratura brasileira terem seu vice-presidente no comando do go-
verno de Minas”, afirmou o presidente da AMB, Jayme de Oliveira.

O presidente Jayme de Oliveira proferiu palestra, no dia 
12 de dezembro, em São Paulo (SP), sobre “os desafios 
da Magistratura para a consolidação do Estado Demo-
crático de Direito”, durante comemoração dos 50 anos 
do curso de Direito do Centro Universitário FMU. Ao 
falar sobre a independência dos juízes, ele destacou a 
importância do Judiciário como base de sustentação da 
democracia. No entanto, segundo ele, essa situação ain-
da incomoda. “Não são poucos os que querem suprimir 
as garantias da Magistratura e violar a independência 
judicial”. E nesse desafio, salienta, é preciso prudência 
“para zelar pelo bem maior, que é a consolidação da 
nossa democracia”.
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Galeria de 
ex-presidentes l   
O presidente Jayme de Oliveira foi homenageado 
pela Apamagis, que incluiu seu retrato na galeria 
de ex-presidentes, no dia 26 de novembro. Ele 
esteve à frente da associação paulistana durante 
três anos (2014 a 2016). O evento de descerra-
mento reuniu autoridades do Judiciário, como a 
presidente do TRF 3, Therezinha Cazerta, e o fu-
turo secretário de Justiça do Governo do Estado, 
Paulo Dimas Mascaretti. A vice-presidente Insti-
tucional da AMB e presidente da Amaerj, Renata 
Gil, também estava presente.

Galeria de 
ex-presidentes lI   
No dia 5 de dezembro, a Anamatra atua-
lizou sua galeria de ex-presidentes com 
a foto de Germano Siqueira, que presidiu 
a associação no triênio 2015-2017. O pre-
sidente Jayme de Oliveira participou do 
evento junto a representantes da Frente 
Associativa da Magistratura e do Ministé-
rio Público (Frentas). Para ele, é importante 
a celebração desse momento para relem-
brar os que lutaram em prol da Magistratu-
ra e se dedicaram ao associativismo. 

Justiça protetiva e juvenil    
O presidente da Amamsul, Fernando Cury, representou a AMB na 
abertura do V Fórum Nacional da Justiça Protetiva (Fonajup) e no 
XXIII Fórum Nacional de Justiça Juvenil (Fonajuv), em Campo Gran-

de (MS), no dia 12 de novembro. A abertura do evento, pro-
movido pela Abraminj, incluiu a entrega do “Selo Amigo da 
Criança e do Adolescente” pela Coordenadoria da Infância e 

da Juventude do TJMS. 
 
Os fóruns aconteceram nos 
dias 13 e 14. No primeiro dia 
de debates, os juízes Daniel 
Konder, Vanessa Cavalieri 
Felix e Sérgio Luiz Ribeiro de 
Souza discutiram propostas 
legislativas que aumentam 
o prazo de internação para 
os adolescentes infratores. 
Na ocasião, o Fonajuv deli-
berou apoio ao Projeto de Lei 
que prevê internação de jo-
vens infratores em centros 
de atendimento socioedu-
cativo por até dez anos (atu-
almente o tempo máximo de 
permanência é de três).
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Renata Brandão e 
Taluama Cabral

Com o objetivo de debater 
a realidade da indepen-
dência judicial em seus 

países, magistrados do Brasil, 
Paraguai e Argentina reuni-
ram-se, em 9 de novembro, 
em Foz de Iguaçu (PR), na 1ª 
Cúpula de Presidentes de As-
sociações de Juízes do Merco-
sul, realizada pela AMB com o 
apoio da Amapar.

O presidente Jayme de 
Oliveira destacou que a meta 
do encontro “é a troca de in-
formações sobre direitos e 
garantias dos magistrados 
nesses países, e as dificulda-
des enfrentadas em defesa 
da independência judicial”.

O secretário de Relações 
Internacionais da AMB e pre-
sidente da Amapar, Geraldo 
Dutra, defendeu essa aproxi-
mação como forma de “trocar 
experiências, conhecer problemas, solu-
ções e avançar nesse tema”.

Para o secretário-adjunto de Rela-
ções Internacionais, Walter Barone, pre-
sidente da Federação Latino-Americana 
de Magistrados (Flam), tais ações são 

Independência Judicial no Mercosul
Direitos e garantias dos juízes pautaram a 

primeira reunião de cúpula dos presidentes 

de associações de juízes do Brasil, Argentina 

e Paraguai
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essenciais para estreitar laços “e discutir 
os direitos dos juízes de cada país”. 

O coordenador da Justiça Estadual, 
Frederico Mendes Júnior, comentou o 
momento oportuno do evento, “em que a 
Magistratura no Brasil, e em toda a Amé-

Durante a Cúpula, a AMB e a 
AMFJN firmaram um acordo de 
cooperação para o fomento do 
intercâmbio cultural e científico, 
e a criação de mecanismos que 
fortaleçam o Poder Judiciário e 
a Magistratura. Para Jayme de 
Oliveira, “a nova parceria dá seg-
mento ao nosso compromisso 
em firmar convênios bilaterais, 
especialmente com países da 
América Latina, para difundir o 
nosso trabalho e conhecer os 
dos demais magistrados”.

rica do Sul, sofre um processo deliberado 
de precarização”.

Entre os membros internacionais, 
estavam o presidente da Associação 
de Magistrados Judiciais do Paraguai 
(AMJP), Enrique Mongelós; a presidente 
da Associação de Magistrados e Funcio-
nários da Justiça Nacional (AMFJN) da Ar-
gentina, María Lilia Cordero; e Delio Vera, 
da Associação dos Magistrados do Para-
guai (AJP). Ao final, foi assinada a Carta da 
1ª Cúpula de Presidentes de Associações 
de Juízes do Mercosul (leia em: http://bit.
ly/cartamercosul). 

rica do Sul, sofre um processo deliberado 
de precarização”.

estavam o presidente da Associação 
de Magistrados Judiciais do Paraguai 
(AMJP), Enrique Mongelós; a presidente 
da Associação de Magistrados e Funcio-
nários da Justiça Nacional (AMFJN) da Ar-

Intercâmbio cultural e científi co
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O seminário “Combate à Corrupção 
nos Países de Língua Portugue-
sa”, realizado em São Paulo (SP), 

nos dias 26 e 27 de novembro, foi cen-
trado no intercâmbio de experiências e 
nas ações de enfrentamento ao crime 
no Brasil, Portugal, Guiné Bissau, Mo-
çambique, Angola, São Tomé e Prínci-
pe e Timor Leste. A AMB e a Apamagis 
apoiaram o evento promovido pela 
União Internacional dos Juízes de Lín-
gua Portuguesa (UIJLP). 

Sob a perspectiva brasileira, o presi-
dente Jayme de Oliveira falou da evolu-
ção do combate à corrupção nos últimos 

Combate à corrupção
Ações relacionadas ao tema estiveram no centro das discussões 

do encontro entre magistrados de sete nacionalidades
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anos. O secretário-adjunto de Relações 
Internacionais da AMB e presidente da 
Flam, Walter Barone, conduziu debates 
sobre prerrogativas. Também palestra-
ram o presidente do TJSP, Manoel Calças; 
o ministro do STJ Herman Benjamin (por 
vídeo); e o presidente da Associação Eu-
ropeia de Juízes, José Manuel Igreja.

A presidente da UIJLP e diretora de 
Relações Internacionais da AMB, Flá-
via da Costa Viana, disse que “houve, 
nos últimos anos, boa interlocução 
com organizações internacionais”. O 
resultado, segundo ela, foi uma grande 
projeção da União em relação ao tema. 

Ao final, os magistrados assinaram o 
documento “Compromisso Ético dos 
Juízes e Juízas da UIJLP” (leia em: www.
amb.com.br/internacional). 

Homenagem 
Na ocasião, a AMB, UIJLP e Apamagis 

homenagearam o desembargador Antô-
nio Rulli Junior, falecido em janeiro, com 
uma placa entregue à esposa, Sueli Rulli, 
em agradecimento à sua dedicação ao 
Judiciário e à idealização da UIJLP. “Qual-
quer homenagem será pequena diante 
da importância que ele teve para nós”, 
afirmou Jayme de Oliveira.

Abuso sexual
No encerramento, os participantes conheceram o 

projeto “Eu Tenho Voz”, do Ipam. Por meio da peça teatral 
“Marcas da Infância”, são abordadas as diversas formas 
de violência infantil. “Foi uma oportunidade ímpar mos-
trar a colegas de outros países uma ideia para tratar-
mos de um problema tão delicado: o abuso sexual”, dis-
se a presidente do Ipam e idealizadora da ação, Hertha 
de Oliveira. Desde 2016, a ação alcançou mais de 20 mil 
crianças de escolas públicas.
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RECONHECIMENTO

A AMB, em parceria com a Academia 
Paulista de Letras (APL), promo-
ve o 1º Prêmio de Literatura para 

Magistrados, uma das ações comemora-
tivas dos 70 anos da entidade, completa-
dos em 2019. As inscrições são gratuitas 
e terminam em 31 de janeiro.

Segundo o vice-presidente Cultural 
e Ambiental, Paulo Sérgio Barbosa, a 

Manuela Correa*

Andressa Lanzellotti  

meta é obter um panorama da produ-
ção literária dos magistrados e, futura-
mente, contribuir para a construção 
da cidadania em uma sociedade mais 
democrática. “A literatura é um ele-
mento essencial para a nossa forma-
ção, pois, além de informação, possi-
bilita maior compreensão do mundo 
em que vivemos”, destaca.

A cerimônia de entrega do 15º Prêmio Innovare, 
realizada no STF, em 6 de dezembro, reconheceu 
boas práticas para o aprimoramento da Justiça. O 
presidente Jayme de Oliveira prestigiou o evento, do 
qual AMB é parceira.

Dentre os vencedores, está o “Adote um Boa 
Noite”, do TJSP, que estimula a adoção tardia. A ação 
foi representada pelo presidente do Tribunal, Ma-
noel Calças, que comemorou o resultado. “Esse é, se 
é que podemos comparar, uma espécie de Oscar do 
Judiciário”, disse. (Leia mais na página 19)

Também premiado, o “Plano de Execução Civil 
Ambiental”, idealizado pelo juiz Márcio Bittencourt, 
promove o reflorestamento para reparar danos da 
exploração madeireira em Marabá (PA). De acordo 
com ele, o reconhecimento da iniciativa “é um in-
centivo para desenvolvermos práticas inovadoras 
e, assim, efetivarmos a Justiça”.

Participaram os ministros do STF Dias Toffoli 
(presidente), Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Gilmar 
Mendes e Luís Roberto Barroso; do TST, Ives Gandra 
Martins Filho; além de Carlos Ayres Britto, presi-
dente do Conselho Superior do Innovare.

Para se inscrever, acesse o edital e 
a ficha de inscrição disponíveis no site 
da AMB. Podem concorrer membros da 
ativa ou aposentados com uma obra 
inédita de poesia, crônica ou conto, e as 
melhores comporão um livro que será 
publicado pela AMB em 2019. Os três 
primeiros lugares receberão R$ 2 mil, 
R$ 1,5 mil e R$ 1 mil.
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expresso em palavras 

Innovare premia 
boas práticas

Concurso cultural que integra 
as comemorações dos 70 anos 
da AMB inscreve associados 
até o dia 31 janeiro. Participe!

Talento

Luiz Fux entregou um dos 
troféus ao juiz paraense 
Márcio Bittencourt

Presidente do TJSP, Manoel Calças, recebeu a premiação do ministro Dias Toff oli

*Estagiária supervisionada pela Coordenadoria de Comunicação
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Diretoria define calendário de 2019

Campeonato de Futebol 
bate recorde no Rio

A Arena da Amazônia, em Manaus, recebeu o encontro 
anual da diretoria de Esportes da AMB, em 14 de dezem-
bro. Na ocasião, o secretário da pasta, Gildo Carvalho, de-
finiu, junto aos diretores 
esportivos das entidades 
filiadas, o calendário de 
jogos de 2019, as sedes 
das competições e alte-
rações no regulamento 
de cada modalidade. Par-
ticiparam representantes 
de 25 estados. 

Segundo o secretário, a 
reunião foi produtiva. “Em 
três horas, esgotamos to-
dos os assuntos da pauta, 
que estava extensa”, disse. 
Ele destacou que essa foi 
a primeira vez em que o 
evento aconteceu fora da 
sede da AMB. O encontro 
contou, ainda, com progra-

Mais de 300 magistrados de 18 asso-
ciações participaram, no Rio de Janeiro 
(RJ), do 26º Campeonato de Futebol da 
AMB - Categoria Livre, um recorde histó-
rico de inscritos. Os jogos aconteceram 
entre 6 e 8 de novembro e a vencedora foi 
a anfitriã, Amaerj, que conquistou o título 
pela décima vez. 

“Reconheço o esporte como ferramenta 
de união, como o verdadeiro vínculo asso-
ciativo”, destacou a vice-presidente Institu-
cional da AMB e presidente da entidade flu-
minense, Renata Gil, na abertura do evento. 

Para o secretário de Esportes da AMB, 
Gildo Carvalho, o objetivo da iniciativa foi 
“estabelecer relações de amizade e propor-
cionar uma melhoria na qualidade de vida e 
na saúde mental dos magistrados. Saímos 
da intensidade e da tensão da rotina profis-
sional para voltarmos mais suaves”.

A Amaerj ganhou a partida final contra 
a Ajuris por 3 a 2, e o atacante carioca Eron 
Simas dos Santos foi eleito o artilheiro do 
campeonato, com 12 gols. A semifinal foi 
disputada entre a Apamagis e a Amepa.

*Com informações da Ascom/Amaerj

ESPORTES

Agenda de jogos por categoria
- Livre e Sênior: 14 a 18/8 - Fortaleza (CE)

- Máster: 24 a 28/4 - Curitiba (PR)

- Tênis, Basquete e Jogos de 70 anos da AMB: data a definir - Brasília (DF)

mação cultural e turística, além de uma partida de futebol 
como forma de confraternização. “Todos saíram maravilha-
dos com o receptivo e o formato da reunião”, disse.

Taluama Cabral
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POSSES

No primeiro semestre de 2019, associações regionais, tribunais de todo o Brasil 
e o Fonavid apresentam seus novos presidentes. Na Amagis-DF, Ameron e Amma, os 
magistrados Fábio Esteves, Alexandre Miguel e Angelo dos Santos, respectivamente, 

foram reeleitos. Conheça todos os nomes, a data das posses e seus mandatos:

Amam  
Tiago Souza 
Nogueira de Abreu 
Período: 2019 - 2020

       Posse: 8/12

Asmac  
Danniel Bonfim 
Período: 2019 - 2020

       Posse: 8/2

Amagis-DF 
Fábio Esteves 
(reeleito)  
Período: 2018 - 2020

      Posse: 12/12

Amamsul 
Eduardo Eugenio 
Siravegna Jr. 
Período: 2019 - 2020

      Posse: 14/12

Ameron 
Alexandre Miguel 
(reeleito) 
Período: 2019 - 2020

      Posse: 19/12

Amagis-MG 
Alberto Diniz 
Junior 
Período: 2019 - 2021

      Posse: 3/1

Amma 
Angelo dos Santos 
(reeleito) 
Período: 2019 - 2020

      Posse: 1º/2 To
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TJRN   
João Rebouças 
Período: 2019 - 2020

       Posse: 7/1

As
co

m
/T

RT
-1

5
As

co
m

/T
JM

T
Ed

na
ld

o 
Ar

aú
jo

To
ta

 B
ra

z -
 S

ec
om

/T
JR

N

TRT-15 
Gisela Moraes 
  
Período: 2018 - 2020

      Posse: 7/12

TJMT 
Carlos Alberto 
Alves da Rocha 
Período: 2019 - 2020

      Posse: 19/12

TJPB 
Marcio Murilo 
da Cunha Ramos 
Período: 2019 - 2020

      Posse: 4/1

TJPI 
Sebastião 
Ribeiro Martins  
Período: 2019 - 2021

      Posse: 7/1
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TJRR 
Mozarildo 
Cavalcanti  
Período: 2019 - 2020

      Posse: 1º/2

TJPR 
Adalberto Jorge 
Xisto Pereira 
Período: 2019 - 2020

      Posse: 1º/2

TJAC 
Francisco Djalma 

Período: 2019 - 2021

      Posse: 4/2

TJAL 
Tutmés Airan
 
Período: 2019 - 2020

Posse: a confirmar

TJRJ  
Claudio de Mello 
Tavares 
Período: 2019 - 2020

Posse: 4/2

ASSOCIAÇÕES

TRIBUNAIS

XI Fonavid
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Ariel Nicolai 
Dias 
Período: 2019

      Posse: 1º/1
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FILIADAS

AMAERJ

AMAPAR

AMASE

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz 
Fux, proferiu a palestra de encerramento do 44º Fórum Nacional dos 
Juizados Especiais (Fonaje), em 23 de novembro, no Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). “A sociedade não conhece a solidão 

do juiz na hora de decidir o destino de uma vida humana. É por isso que eu luto pelos nobilíssimos interesses do Judiciário. 
Nós guardamos a vida e a esperança das pessoas, então merecemos ser reconhecidos”, disse. Luiz Fux definiu os juizados 
especiais como a porta de acesso da população carente ao Judiciário, em razão da eficiência e rapidez no julgamento das 
ações com baixo custo para os autores. A vice-presidente Institucional da AMB e presidente da Amaerj, Renata Gil, ressaltou 
a atuação de Fux. “Faço questão de reconhecer todo o esforço do ministro em Brasília, que tem sido um incansável lutador 
pela manutenção dos nossos direitos e prerrogativas”. Em três dias, o Fonaje reuniu magistrados de todo o País para um 
debate sobre “A Judicialização das Relações Sociais”. 

Autoridades judiciárias, profissionais do 
Direito e estudantes prestigiaram, no dia 23 de 
novembro, palestras dos ministros do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), Ricardo Villas Bôas 
Cueva e Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. O 
evento aconteceu na Associação dos Magis-
trados do Paraná (Amapar) e faz parte do tra-
dicional ciclo promovido pela associação e pela 
Escola de Magistratura do Paraná (Emap), com 
apoio da Itaipu Binacional, com intuito de pos-
sibilitar o contato entre a comunidade jurídica 
paranaense e ministros de tribunais superiores 
e juristas de renome. O magistrado Frederico 
Mendes Júnior, coordenador da Justiça Estadual 
da AMB e ex-presidente da Amapar, fez a apresentação dos palestrantes. Ao comentar os temas abordados, destacou a 
concentração das discussões trazidas à esfera judicial. “Indiscutivelmente, se o século XIX foi do Legislativo e no século 
XX vimos o agigantamento do Executivo, agora, no século XXI, temos o Judiciário como protagonista”, pontuou.

“Magistrados merecem 
ser reconhecidos”, 
diz Luiz Fux

Ministros do STJ palestram na Associação

Juiz Marcos de Oliveira 
Pinto é homenageado 
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*As notícias publicadas nesta página são produzidas pelas associações filiadas, sendo de responsabilidade de seus respectivos autores.

O presidente da Associação dos Magistrados de Sergipe (Amase), 
Marcos Pinto, recebeu, no dia 19 de novembro, a Medalha da Ordem do 
Mérito Parlamentar em sessão realizada na Assembleia Legislativa. A 
atuação do magistrado no Departamento de Precatórios do Tribunal 
de Justiça do Estado de Sergipe (TJES), criando o Precatório Eletrônico, 
inspirou os deputados estaduais a concederem a comenda. Diante dos 
familiares, colegas magistrados e parlamentares, Marcos de Oliveira Pinto agradeceu a honraria e os funcionários que 
estiveram com ele à frente dos trabalhos, especialmente aos do Departamento de Precatórios. “Como não poderia dei-
xar de ser, meu sentimento é de alegria, mas também de responsabilidade. Honra-me, nesta Casa, que é do povo, cons-
tituída por representantes eleitos pelo povo, ser agraciado com essa medalha, como reconhecimento pelos trabalhos 
realizados na qualidade de juiz gestor do Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça, em 2015 e 2016”, afirmou.
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CAPACITAÇÃO

Sorteio para
seminário na Espanha

Treze associados foram sorteados para participar do VI Seminário Inter-
nacional da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul 
(Ajufesp)/Universidade Complutense de Madrid, que ocorrerá de 25 de feve-
reiro a 1º de março, na capital espanhola. A AMB arcará com as inscrições, e os 
demais gastos serão de responsabilidade dos participantes. O sorteio foi rea-
lizado pela vice-presidente Administrativo, Maria Isabel da Silva, e transmitido 
pelo Instagram, em 6 de dezembro.

A AMB oferece aos seus associados desconto de 10% nas mensalidades dos 
cursos de mestrado e doutorado em Ciências Jurídicas pela Universidade Autô-
noma de Lisboa. O benefício é fruto de um acordo com o Instituto Universitário 
do Rio de Janeiro, parceiro da instituição portuguesa. As inscrições para turmas 
com início em 1º de julho estão abertas e as aulas serão realizadas por módulos 
de três semanas cada. Mais informações: (21) 2419-6260 e 0800 282 8180.

Por meio de um termo de cooperação celebrado entre a AMB, por meio da 
ENM, e o Instituto Justiça e Cidadania, a Associação oferece aos associados 
a versão digital da Revista Justiça & Cidadania. O conteúdo é gratuito e está 
disponível em http://bit.ly/revistajc. Interessados em colaborar com artigos 
deverão enviar textos de até 13 mil caracteres e uma foto do autor, em alta 
resolução, para artigosamb@editorajc.com.br.
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Fábricas mortas

Autor: Caetano 
Lagrasta
Editora: Desconcerto 

O autor, desembarga-
dor Caetano Lagras-
ta, aborda histórias e 

curiosidades relacionadas ao bair-
ro operário do Brás, em São Paulo 
(SP), na década de 40. Na publica-
ção, que retrata um pedaço histó-
rico e os momentos conflituosos 
de toda a nação, os personagens 
são desolados por problemas pes-
soais, ao mesmo tempo em que o 
País atravessa um período de  re-
pressões, indefinições, torturas e 
prepotências.

O Novo Processo 
Civil Brasileiro
 
Autor: Diversos
Editora: GZ 

A coletânea de três 
volumes foi elaborada em home-
nagem ao vice-presidente do STF, 
ministro Luiz Fux. Com 87 textos 
jurídicos, a obra conta com a parti-
cipação de 98 autores, entre minis-
tros, desembargadores, membros 
do Ministério Público e da advoca-
cia, além de juristas, professores e 
estudiosos do Direito. Fux presidiu, 
em 2009, a comissão de juristas 
do Senado Federal para elaborar o 
anteprojeto do novo CPC.

Comentários ao 
Código de
Processo Civil

Autores: Diversos 
Editora: Thomson 
Reuters - Revista dos 
Tribunais

O novo Código de Processo Civil 
trouxe diversas inovações em re-
lação ao papel do juiz nas deman-
das cíveis e, com isso, foi impor-
tante levar ao leitor a visão e as 
perspectivas da carreira sobre o 
novo texto processual. Para isso, 
o livro apresenta, artigo a artigo, 
comentários de 84 magistrados 
a respeito da interpretação e da 
aplicação do Código de Processo 
Civil para profissionais e estudio-
sos do tema.

volumes foi elaborada em home-

LIVROS

Da redação

Mestrado e doutorado em
Portugal com desconto

Revista Justiça & Cidadania on-line
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A diretoria e as coordenadorias seto-
riais da ENM/AMB reuniram-se, no 
dia 5 de novembro, em Brasília (DF), 

para discutir mudanças no sistema de 
seleção de associados para cursos no ex-
terior, especialmente de mestrado e dou-
torado, e aprovar a lista de oportunidades 
para o Guia de Cursos 2019 (veja on-line 
em www.enm.org.br).  

Escola define as oportunidades de capacitação a magistrados 
filiados para o Guia de Cursos 2019 

Diretrizes para o próximo ano
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Na programação para o próximo ano 
está uma nova edição do media training, 
além de cursos sobre temas como Direito 
e internet, recuperação judicial, inteligên-
cia artificial e segurança institucional. 

Segundo o diretor-presidente da Es-
cola, Sérgio Ricardo de Souza, a meta é 
que os magistrados não apenas reciclem 
conhecimentos, mas incorporem o papel 

A Escola Nacional de For-
mação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados (Enfam) reuniu-
-se, em 5 de dezembro, com 
diretores de escolas judiciais 
federais e estaduais para co-
lher as propostas que subsi-
diarão seu plano de ação para 
o biênio 2019-2020. 

Em destaque, a criação de 
centros de excelência judicial. O primeiro, de 
Direito Penal, foi instituído recentemente 
em São Paulo (SP), e a meta é trabalhar em 
outras áreas que mereçam atenção.

O diretor-geral e presidente do Conse-
lho Superior da Enfam, ministro Herman 

Taluama Cabral

Carolina Lobo e 
Taluama Cabral

de agentes de mudança social e política, 
para além dos autos de processos e dos 
compêndios da jurisprudência. 

Na ocasião, a coordenadora da ENM Mi-
chelini Jatobá (também membro da diretoria 
da AMB) falou da relação com seu estado. “De-
finimos o calendário de 2019 e a Paraíba será 
beneficiada pela parceria Esma/ENM, que vai 
se tornando habitual e cada vez mais positiva”.

Enfam debate criação de centros de excelência

Benjamim, disse que as contribuições serão 
submetidas aos conselheiros, dentre eles, 
o presidente Jayme de Oliveira, empossado 
neste ano. Na oportunidade, ainda foi abor-
dado o anteprojeto de lei acerca dos cursos 
de mestrado e doutorado para magistrados. 

Para o diretor-presidente da ENM/
AMB, Sérgio Ricardo de Souza, “o encon-
tro foi essencial para o planejamento 
dos trabalhos e a Escola participou de 
todos os debates, visando ao sucesso 
da formação dos magistrados”.
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Magistrados e servidores do Judi-
ciário de 12 estados brasileiros 
participaram do curso “Falência 

e Recuperação de Empresas”, realizado 
pela Escola Superior da Magistratura do 
Ceará (Esmec), em parceria com a ENM/
AMB, nos dias 25 e 26 de novembro, em 
Fortaleza (CE).

Falência e Recuperação de Empresas 

Penas Inteligentes

Homenagem a Toffoli
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Segundo o coordenador pedagógico 
do treinamento e coordenador da ENM 
e da Esmec, Ângelo Bianco Vettorazzi, o 
curso atendeu ao objetivo de propiciar o 
compartilhamento de práticas positivas 
entre os magistrados. 

As aulas foram ministradas pelo 
professor Daniel Carnio Costa, juiz titu-

Sérgio Ricardo de Souza esteve no TJES, 
em 10 de dezembro, para o lançamento do 
projeto “Penas Inteligentes”. A iniciativa ob-
jetiva viabilizar a implementação do Sistema 
Eletrônico de Execução Unificada. 

Na ocasião, os presidentes do CNJ, minis-
tro Dias Toffoli, e do TJES, Sérgio Luiz Teixeira 
Gama, assinaram um termo de cooperação 
para que o Espírito Santo seja o primeiro es-
tado a receber o projeto.

A AMB acompanhou homenagem ao presidente do STF, ministro Dias 
Toffoli, que recebeu do governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, a 
Comenda Jerônimo Monteiro pelos serviços prestados ao povo capixaba. 
A solenidade ocorreu no Palácio Anchieta, no dia 10 de dezembro. Sérgio 
Ricardo de Souza representou a entidade no evento, junto aos coordena-
dores da Escola Gisele Souza de Oliveira e André Guasti. 

Da redação

lar da 1ª Vara de Falências e Recupera-
ções Judiciais de São Paulo e juiz auxi-
liar do CNJ. 

“No próximo ano, vamos repetir esse 
tipo de parceria, não só com a Esmec, mas 
com outras escolas, nesse e em outros 
temas”, afirmou o diretor-presidente da 
ENM, Sérgio Ricardo de Souza.

Curso realizado em Fortaleza reuniu mais de 50 juízes e desembargadores 
que atuam na área, além de integrantes da Justiça Estadual cearense


